
Bestyrelsesmøde i Vikingerne på  
Klintegården onsdag d. 23. oktober 2018  

kl. 16.00-17.30.   
 

Referat ifølge dagsorden 
 
 
Fremmødte: Lisbeth, Anna, Maria Dolores, Torben, John, Tetjana, Jette  

og Thomas. 

 

Gæst: Jonas (konsulent).  

 

Afbud: Mette F.   

 

Anna bød velkommen!  

 

1. Godkendelse af referat: 

 

Referatet blev godkendt.  

 

2. Opfølgning fra sidste møde: 

 

Apropos det nye Edb-system: Der er desværre ingen klar kontakt. Kontaktperson i Team 2010 er fortsat  

Joakim Ljungdahl. Lisbeth og Torben følger op på det!  

 

Tetjana og Thomas havde kun rosende ord, hvad angår den nye aktivitet: Boksning! Den var en succes. De 

klør på til næste session. Der var vel 8 deltagere. Bemærk: Billeder og omtale fra eventen forefindes på  

Vikingernes hjemmeside.   

 

Jonas snakker sammen med Martin (qua: boksetræner) med henblik på fortsættelse af træningen i en periode 

yderligere! Der kan eventuelt søges midler i DGI og DIF. Jonas arbejder videre på det.  

 

Jette foreslog, at foreningen skal have cykelhjelme, der søges derfor om finansiering af disse enten via  

Trygfonden eller DGI.     

 

3. Gensidig orientering: 

 

Jonas fortalte: Seneste cykelarrangement blev gennemført på den mentale sundhedsdag d. 10. oktober kl. 

10.00. Der blev cyklet 10 km. Det var en fortræffelig event!  

 

Anna oplyste om Sport 2018 i Herning Messecenter. Det finder sted d. 5. januar 2019 i Boxen. Dansk idræt 

fejres. Man kan møde kendisser og almindelige udøvere, som har gjort en forskel. Der er en overnatning. 

Anna skal skrive ansøgning desangående. Der kan max. vindes 2 billetter. Der modtages svar på, om  

Vikingerne har vunder 2 billetter senest i uge 45. Dolores og Tetjana har imidlertid indvilget i at deltage, 

såfremt vi vinder 2 billetter.  

Vikingerne betaler selvsagt de omkostninger til transport og overnatning, som vil være forbundet med  

arrangementet.  

 

Der afvikles et Dialogmøde tirsdag d. 6. november mellem kl. 17.30-19.30 i Byrådssalen på Frederikssund 

Rådhus. Lisbeth og Thomas deltager.  

 

Hvordan er forbindelsen eller kontakten mellem Vikingerne og Frederikssund Kommune? Det gælder især § 

18 midlerne. Men: Ikke alt drejer sig om Idræts- og Kulturfestivalen. Festivalen er bare en del af Vikingernes 

aktiviteter. Vi samarbejder fortsat med Team 2010. 

 

Jonas berettede, at han og idrætsteamet har fået kontor i Frederikssund hallen. Jonas vil også købe et  

pokalskab, som skal hænges op i Frederikssundhallen! Vikingerne siger ubetinget, ja.   



 

4. Jonas med til fremtidige bestyrelsesmøder: 

 

Jonas fortsætter, hvor han slap! Også i Team 2010. Velkommen tilbage!  

 

5. Floorball i Jægerspris – Anna vil kunne stå til rådighed: 

 

Anna er blevet en del af Jægerspris Underducks. Hun er m.a.o. aktiv i Floorball igen! Kan Anna måske  

inspirere andre til at være en del af floorballen i Møllegård hallen? Anna kan kontaktes.  

 

Jonas bemærkede i forbifarten: Der kommer ikke så mange på boldspil om onsdagen! Men han er  

fortrøstningsfuld, fremadrettet.   

 

6. Økonomi: 

 

Lisbeth kunne orientere: På kontoen i Handelsbanken står der lige nu: 118.967,54 kr. Regninger er betalt.  

 

7. Kommende arrangementer: 

 

 Limone cup badminton 

 

Vi har endnu ikke modtaget en (formel) invitation! Eventen afvikles mandag d. 3. december. Jonas  

udarbejder et opslag ved lejlighed.  

 

 Julefrokost 

 

Torben kunne fortælle, at datoen for julefrokosten i Kignæs hallen er booket. Frokosten gennemføres onsdag 

d. 19. december mellem kl. 10.30-15.00. Vi starter med en gåtur. Der er mulighed for transport med fx 

lokalbus: 316 fra Frederikssund Station. Tjek rejseplanen. Menuen koster: 100 kr. + drikkelse for egen  

regning. Vi skal høre, om Diana og kompagni kan synge/spille for med henblik på julesange.   

Tilmeldingsfristen er en uge inden; dvs. d. 12. december.  

 

8. Næste møde: 

 

Næste møde finder sted tirsdag d. 4. december fra kl. 17.30 på Klintegården. Jette har booket lokaler. 

Der er mulighed for spisning.  

 

9. Eventuelt: 

 

Intet.  

 

Tak for et møde i god tone!                                                  Referent: Thomas Wester 

                                                                                       Frederikssund d. 28. oktober 2018. 


