Bestyrelsesmøde i Vikingerne i
Frederikssund hallen onsdag d. 9.
maj 2018 kl. 15.00-17.00.
Referat ifølge dagsorden
Fremmødte: Lisbeth, Anna, Jette, Mette F, Torben, John, Tetjana,
Maria Dolores og Thomas.
Bemærk: Mette W var inviteret som gæst.
Afbud: Ingen.
Anna bød velkommen!
1. Velkommen til de nye i bestyrelsen:
Der er 3 nye medlemmer af Vikingernes bestyrelse. Der var en navnerunde.
2. Godkendelse af referat:
Referatet blev godkendt.
Det er uklart, om Fun Smash arrangementet i IF Limone bliver gennemført. Vi venter på invitationen - og
drøfter det senere.
3. Opfølgning fra sidste møde:
Det uofficielle DM i volleyball i Vejle (6 deltagere) og Sundby løbet (18 deltagere) blev afviklet fint.
4. Gensidig orientering:
Anna fortalte: Man kan løbende søge om (små) beløb i DGI og IFS. Men: Ansøgningerne skal typisk være
projektorienterede. Vikingerne søger ikke lige i denne omgang.
Der var en forespørgsel om hallerne i Frederikssund Kommune. Det er nu muligt at booke lokaler for
interesserede.
Aktiv Fritid er en folder (på ca. 100 sider) om foreningerne i Frederikssund Kommune. Kataloget
indeholder faktuelle oplysninger om kulturlivet i Frederikssund og omegn. Vikingerne skal selvsagt
være en del af kataloget.
Så er der Fabianhus løbet i Gribskov. Det finder sted torsdag d. 14. juni 2018. Pris: 70 kr. inkl. morgenmad.
Det er Klintegården, der koordinerer.
Formand for Fritids- og kulturudvalget Jesper Wittenburg har sagt ja til, at vi kan få udleveret nøglen til
kølecontaineren ved Valhalla, hvad angår I & K festivalen.
5. Hjemmeside v. John:
Hjemmesiden skal opdateres! Den skal have et løft (især i forhold til mobiltelefon). Formen skal dog være
den samme. Der savnes en opdatering på bestyrelsen, fx fotos af medlemmerne.
Lisbeth har netop betalt for websiten (læs: webhotellet!).
6. Dansk cyklist union:

Søndag d. 10. juni 2018 gennemføres en cykeldag på Bløden/Servicegaden. I øvrigt: Det blev foreslået, at
cykelaktiviteterne, fremadrettet, sættes igennem hele året på mandage.
Kontaktperson er Inger Dantoft. Det blev besluttet at invitere hende til et kommende bestyrelsesmøde i
Vikingerne. Anna står for invitationen.
7. Målsætning for det kommende år (generalforsamling):
Der var to forslag: Cykling foranlediget af Maria og boksning af Thomas.
Et emne for Maria kan være familiedagen søndag d. 10. juni på Bløden/Servicegaden med bl.a. elcykler mm.
Arrangør er: Cyklistforbundet i Frederikssund.
Boksning v. træner: Martin kunne finde sted i Kignæshallen i Jægerspris. Mette W tager kontakt til Martin
for at høre, om han vil påtage sig opgaven fx hver 2. uge og til hvilken pris. Bestyrelsen træffer en endelig
afgørelse om dette på næste bestyrelsesmøde. Aktiviteten kan tidligst sættes i gang efter sommerferien.
8. Sommeridræt:
Klintegården præsenterer fra uge 21. petanque og krolf. Volleyball står Kian og Kenneth for. Endvidere er
der outdoor fitness og den sædvanlige gåtur.
9. Økonomi:
Lisbeth: Intet nyt.
10. Kommende arrangementer:
•

I & K festival

Festivalen ligger fast. Den afvikles torsdag d. 31. maj 2018.
•

Vejle festival:

Der er beskedne 9 deltagere! Der har været problemer med proceduren til tilmeldinger til festivalen.
•

Friluftsuge:

Intet nyt!
•

Julefrokost:

Datoen for julefrokosten er bestemt: Onsdag d. 19. december 2018. Bestyrelsen træffer senere en beslutning
om, hvor den skal afholdes - muligvis i Kignæshallen.
11. Næste møde:
Næste møde i Vikingernes bestyrelse er: Onsdag d. 4. juli mellem kl. 15.00-17.00 på Klintegården.
12. Eventuelt:
Apropos Playitas: Vi er desværre blevet beskåret, hvad angår instruktører! Hvorfor det, på sidste
bestyrelsesmøde, blev besluttet at reducere på vores tilbud pga. manglende instruktørtid. Derfor blev det
besluttet, at Playitas er aflyst i denne omgang.
Tak for et værdifuldt møde!
Referent: Thomas Wester
Frederikssund d. 12. maj 2018.

