Bestyrelsesmøde i Vikingerne på
Klintegården onsdag d. 4. juli 2018
kl. 15.00-17.00.
Referat ifølge dagsorden
Fremmødte: Lisbeth, Anna, John, Maria Dolores og Thomas.
Afbud: Jette, Torben, Tetjana og Mette F.
Anna bød velkommen!
1. Godkendelse af referat:
Rettelser:
Jette: Det er fra uge 26. at Klintegården præsenterer petanque og krolf mm.
Anna: Det var i regi: DGI og DIF.
(Per Huniche:) har anbefalet os at søge til såvel små som store projekter. Det kunne være anskaffelser og
rekvisitter, som fx cykler og bolde mm. En beslutning blev udskudt til næste møde, hvor vi forinden kan
konferere med vores instruktører.
Bortset fra disse anmærkninger, blev referatet godkendt!
2. Opfølgning fra sidste møde:
Lisbeth kunne fortælle, at Vejle festivalen forløb godt. Der var et godt vejr og en god stemning. Der var vel
230 deltagere i alt.
Der var intet nyt, hvad angår Fun Smash eventen.
Da vi var foruden Jette (Klintegården), kunne ingen rigtigt berette om Fabianhus løbet i Gribskov.
Så var der I & K festivalen: maden var god og billig. Fyrværkeriet var en herlig afslutning på en dejlig aften.
Men: Vi var for få deltagere. Notér: Vi skal være bedre til at markedsføre os selv til næste gang.
Anna fik takket formanden for Fritids- og kulturudvalget Jesper Wittenburg for hans tale.
Cykeldagen blev afviklet på Bløden/Servicegaden via Ådalen. Der var desværre ikke så mange deltagere.
Anna bemærkede: At det var en god dag – og at aktiviteten nok bliver gennemført igen.
3. Gensidig orientering:
Anna fortalte om Støttehæftet-Frederikssund. Støttehæftet støtter (økonomisk) op om de lokale sportsforeninger – og andre foreninger, der har brug for støtte til arrangementer. Hæftet giver borgerne rabatter i
mange lokale butikker.
Men: Vi er for sent ude! Anna arbejder videre med det og orienterer dernæst medlemmerne i bestyrelsen.
4. EU´s datapersonforordning:
Notér: Den nye persondata-forordningen fra EU trådte i kraft d. 25. maj 2018. Den handler især om

personoplysninger og rettigheder!
Måske kan vi samarbejde med Team 2010, hvad angår indkøb af et nyt (fælles) Edb-program. Torben tager
kontakt med Team 2010 v. Joakim.
Et scenarie: Det kan tænkes, at alle Vikingernes medlemmer skal melde sig ind igen! Vi arbejder på sagen.
I øvrigt: Alle relevante oplysninger slettes på sigt – det sker tre år efter.
5. Dansk Cyklistforbund – evt. samarbejde:
Anna har været til et møde med Dansk Cyklistforbund. De forholder sig stadigvæk positivt mht. et
fremtidigt samarbejde. Kontaktperson er fortsat Inger Dantoft.
6. Boksetræning v. Martin:
Mette W har kontaktet boksetræner Martin. Det er blevet aftalt, at træningen foregår i Kignæshallen i
Jægerspris 4 gange her til efteråret (indtil videre). Martin skal have 250 kr. i timen.
Bestyrelsen ser positivt på det. Aktiviteten forventes at foregå på torsdage. Tidspunkter efterlyses. Vi drøfter
det på næste møde.
7. Økonomi:
Lisbeth meddelte: Vi har lige nu 111.748 kr. på kontoen i Handelsbanken. Økonomien ser fornuftig ud.
Det blev besluttet at betale for nye fodboldstøvler til Kian og Kenneth.
8. Kommende arrangementer:


Friluftsuge Anne Marie (Klintegården) er tovholder. Se også hjemmesiden. Tilmeldingsfrist er
mandag d. 16. juli. Den finder sted mandag til fredag d. 27.-31. august.



Julefrokost Oprinder onsdag d. 19. december 2018. Men beliggenheden er fortsat ukendt. Se også
forrige referat.



Cykling Afvikles på Sindets dag: onsdag d. 10. oktober. Det sker med udgangspunkt fra Klintegården. Planlægningen er udskudt til næste gang!

9. Næste møde:
Registrer: Punkt 9. kædes sammen med punkt 10. Møderne finder altså sted samme dag! Vikingernes
bestyrelsesmøde (samt spisning) finder sted onsdag d. 5. september mellem kl. 17.30-19.00 på Klintegården.
10. Dato for evaluering af I & K festival:
Evaluering af I & K festivalen afvikles også onsdag d. 5. september men mellem kl.: 15.30-17.00 på
Klintegården.
11. Eventuelt:
Intet!
Tak for et kort, men arbejdsomt møde!

Referent: Thomas Wester
Frederikssund d. 10. juli 2018.

