
Generalforsamling i Vikingerne 

på Klintegården d. 24. april 2019  

kl. 16.00-20.00. 

 

Referat 
 

 

Fremmødte: 25 personer. 

 

Anna bød velkommen!  

 

1. Valg af dirigent/referent: 

 

Jonas og Thomas W tog imod valget som hhv. dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at 

Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig.   

 

2. Beretning om arbejdet i det forløbne år: 

 

Anna aflagde formandens beretning. Hun har nu været formand i to år.  

 

Anna gennemgik årets vigtigste begivenheder i Vikingerne for kalenderåret 2018.  

 

Der er kommet mange nye medlemmer! Vikingerne er fortsat et forum for tryghed! Der er plads til 

alle! Der er fortsat mulighed for, at idrætten i Vikingerne kan flyttes over i ordinere foreninger.  

Inklusion, tak!   

 

Anna fortalte også om sin egen recovery-proces.   

 

Jonas var desværre væk i en rum tid i 2018, hvilket (alt andet lige) betød, at færre aktiviteter blev  

gennemført.  

 

Formandens beretning blev godkendt med applaus!  

 

3. Regnskab for det forløbne år: 

 

Lisbeth forklarede og gennemgik regnskabet!  

 

Formuen eller egenkapitalen pr. 01.01. 2018 var: 85.163,35 kr.  

 

Overskuddet for kalenderåret 2018 var: 18.130,74 kr.  

 

Saldoen pr. 31.12. 2018 var: 103.294,09.  

 

Notér: I & K festivalen har sit eget, særskilte regnskab.  

 

Bemærk: Egenkapitalen (eller formuen) ved årets udgang er selvsagt helt afgørende for kommende  

aktiviteter.  

 

Revisor Anne Marie og suppleant Thomas Z bevidnede regnskabet.  

.   

Regnskabet blev godkendt! 

 

I øvrigt: Man kan altid kontakte Lisbeth, hvad angår kontingentindbetalinger.  



4. Budget for det kommende år – heraf fastsættelse af kontingent: 

 

Lisbeth gjorde rede for budgettet for året 2019: Vi budgetterer med et underskud på beskedne: 

1.200 kr. Vi satser på indtægter: 124.000 kr. og udgifter: 125.200 kr.  

 

Den store udgiftspost er: I & K festivalen: 48.000 kr.  

 

Bemærk: Der blev i året for 2019 ikke søgt om § 18 midler i Frederikssund kommune.  

 

Vi planlægger også at søge fonde fremadrettet! Vel optimistiske.  

 

Kontingentet er uændret! Det indbetales fortsat primo april og primo oktober. Det vil sige: 2 x 300 

kr. i kontingentbetaling.  

 

Antallet af (betalende) medlemmer af Vikingerne ved sidste Generalforsamling i april 2018 var: 

156. Tallet for 2019 er endnu ikke opgjort.  

 

Budgettet blev godkendt! 

 

5. Indkomne forslag: 

 

Ingen!  

 

6. Målsætningen for det kommende år: 

 

Det altafgørende er, hvilke aktiviteter vi skal satse på. Det handler om at komme de fleste til gode!  

 

Nye forslag i 2019 til inspiration for den kommende bestyrelse:  

 

Lars foreslog, at Vikingerne skal fortælle den gode historie om Vikingerne. At Vikingerne er en 

succes. Således kan vi hverve nye medlemmer. Det kunne fx ske i et samarbejde med Jobcentret.   

 

Tim konstaterede, at Vikingerne nærmer sig et 20 års jubilæum! Det skal naturligvis fejres!  

 

Lola forespurgte om to ting: Vandgymnastik og læring om cykling. 

 

Preben M foreslog, at man kan kontakte Dansk Cyklist Forbund. Han foreslog også, at svømningen  

og/eller vandgymnastikken kan gennemføres to gange på en uge. Registrer: Der kommer en ny 

svømmehal!    

 

Jørgen kommenterede cyklingen. Hos børn findes emnet eller pædagogikken: Gå-cykler. Kan man 

monstro overføre det til de voksne cyklister? Det skal afprøves.  

 

Preben H påtænkte en tandem. Til lån eller leje?  

 

Thomas Z gjorde også gældende, at man kan låne cykler fra Klintegården. Men en instruktør  

savnes (…).  

 

Diana er medlem af den lokale krolfklub. Hun foreslog, at Vikingerne også kunne indmeldes som 

krolfklub. På den måde vil flere få adgang til de stævner, som DAI arrangerer. Til sammenligning: 

Fx er IF Limone (læs: IFS forening i Lyngby) også registreret som krolfklub under DAI.    

 

Apropos krolf: Der savnes en medinstruktør på Klintegården. Der er knappe ressourcer. 

 



John K foreslog at bringe aktiviteten sejlads til live igen. John K er medlem af et sejlerfællesskab 

og vil gerne hjælpe andre Vikinger i gang.   

 

Thomas W omtalte boksningen i Kignæs hallen. Det er herligt, at boksningen nu er blevet en  

Vikingeaktivitet! Der møder mange, forskellige borgere op til motion og boksning.   

 

Diana nævnte emnet: T-shirts. Vi har haft en tradition for, at de kan bruges ved Vikingernes  

aktiviteter. Vi er imidlertid gået væk fra det. Men, måske skulle vi overveje klubtøj igen? Tøjet  

symboliserer og/eller understreger et fællesskab.  

 

Preben M roste Vejlefestivalen, hvor vi var ca. 12 deltagere.  

 

Jonas: Desværre var der flere aflyste arrangementer i 2018. Det var lidt skuffende.  

 

7. Valg af  

 

• Kasserer for 2 år – i lige år 

 

Lisbeth er ikke på valg.  

 

• Formand for 2 år: Anna træder tilbage. Ny formand er: Kennet Bonde Sørensen.  

Velkommen Kennet!  

 

• Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

Bestyrelsesmedlemmer i Vikingerne er derfor nu: Kennet, Lisbeth, Jette, John, Lola, Tetjana og  

Thomas W. 

 

Bemærk: Torben W og Mette F stiller ikke op!  

 

Der blev ikke valgt/fundet nogen suppleanter.  

 

• Revisor for 1 år 

 

Anne Marie og Thomas Z blev genvalgt som revisor(er).  

 

Jonas fortsætter som konsulent.  

 

8. Eventuelt: 

  

Lars roste Vikingernes medlemmer og bestyrelse! 

 

Diana bemærkede, at der er mange nye borgere på aktiviteterne. 

 

Preben M udtrykte taknemmelighed over, hvad Vikingerne har givet ham. Det skete på en  

humoristisk og underholdende måde.  

 

Trine formidlede sine tanker: God arbejdslyst til Kennet! Og en tak til Anna for hendes store  

arbejde som formand! 

 

Torben W holdt en takketale! Hans tid med Vikingerne har bragt gode oplevelser. Torben W var 

formand fra 2009 til 2017. Han fortsætter med bl.a. at lave backup på Vikingernes hjemmeside.  

Tak, Torben W!  

 



Jettte kunne oplyse, at sommeridrætten i 2019 ufortrødent fortsætter på Klintegården.  

 

Til slut sagde dirigenten tak, roste Vikingerne - og afsluttede mødet!  

 

Efter mødet spiste vi en middag: Stegt flæsk og persillesovs! Med god appetit!  

 

 

Næste bestyrelsesmøde i Vikingerne: Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, der afholdes i uge 

23. eller 24.    

 

Tak for et eksklusivt møde!                                                                     

                                                                                                                 Referent: Thomas Wester 

                                                                                                               Frederikssund d. 1. maj 2019. 

 

                                                       

          


