
Bestyrelsesmøde i Vikingerne på 
Klintegården torsdag d. 13. juni 

2019 kl. 15.00-16.30.   
 

Referat ifølge dagsorden 
 
Fremmødte: Kennet, Lisbeth, John, Jette, Tetjana og Thomas.  

Gæst: Jonas (konsulent).  

 

Afbud: Maria Dolores.  

 

Der blev budt velkommen af den ny formand, Kennet! Vel mødt, Kennet! 

 

1. Godkendelse af referat: 

 

Referatet blev godkendt!  

 

2. Opfølgning fra sidste møde: 

 

Sidste møde var som bekendt Vikingernes Generalforsamling!  

 

3. Gensidig orientering: 

 

Kennet kunne meddele om projektet ”Plant et træ”. Man kan plante et træ for 20 kr. i forbindelse med  

C02-balancen og for generelt at gavne miljø og klima. Projektet finder sted d. 14. september 2019. 

 

Vikingerne blev inviteret til et dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget i Frederikssund  

Kommune vedr. § 18 puljen. Det blev afviklet (i går) onsdag d. 19. juni 2019, mellem kl. 17.00-19.00 i  

Frederikssund Hallen, Kalvøvej 13, 3600 Frederikssund. Det handlede kort fortalt om rammerne for det  

frivillige, sociale arbejde gældende fra 2020. Interessant var selvsagt også kommunens handicap- og  

psykiatripolitik for perioden 2019-2022. Nyt: I forbindelse med den elektroniske regnskabsaflæggelse  

tilføres et kommentarfelt, hvor foreningerne skal skrive en kort evaluering/opfølgning på afholdte aktiviteter.   

 

Spørgsmålet er, om vi overhovedet skal søge § 18 midler i år? Fristen er d. 1. november 2019. Lisbeth har 

den opfattelse, at vi ikke har behov. Vi har ikke nogle konkrete aktiviteter at søge midler til.   

 

Thomas W bemærkede derimod, at det kunne være værd at overveje på ny. Vi kan blot betale u-forbrugte  

midler tilbage, hvis det skulle blive aktuelt. Vi kan overveje eventuelle initiativer til et kommende  

bestyrelsesmøde.    

 

4. Generalforsamling – opsamling på denne: 

 

Hvad er målsætningen for Vikingerne? Kennet syntes, at vi skal fortælle den gode historie om Vikingerne. 

Hvad betyder Vikingerne for os? Hvad kan vi bruge Vikingerne til? Hvordan kommer man videre? 

 

Vejen til Vikingerne kunne gå fra (især) Jobcenteret, Ungeteamet (tidligere Spiren), de Psykiatriske  

afdelinger mm. Vi vil meget gerne rekruttere de unge.  

 

Jonas hjælper gerne til! Der skal udarbejdes en plan! Hvem kan vi samarbejde med? John foreslog, at 

vi kan lave en video (…).  

 

I år har idrætsforeningen Vikingerne 20 års jubilæum! Det skal selvsagt fejres! Vi skal holde en fest 

for os selv. Alle medlemmer inviteres. Ledsagere kan deltage mod at betale kostprisen. Det skal foregå i  

Valhalla, hvis ellers bygningen er ledig. Jonas booker.  

 

Prisen ligger i omegnen af 50-75 kr. Der er tale om spisning og drikkevarer. Sidstnævnte betales af egen 

lomme. Notér: Arrangementet kræver tilmelding!   

  



Datoen kunne primært være d. 1. november. Alternativt: d. 8. november eller d. 25. oktober.  

 

Der nedsættes et udvalg desangående.  

På Lolas foranledning, hvad angår cykling: Dansk Cyklist Forbund kan fortsat kontaktes. Alle kan lære at  

cykle! Det handler om know how og learning by doing! Praktisk hjælp kan måske komme fra fx Dansk 

Flygtningehjælp. Vi undersøger nærmere! 

 

Preben foreslog svømmeaktivitet 2 gange om ugen. Vi må vente på svømmehallen i den nye idræts by.  

Ny geografi: Den forefindes bag Ådalens skole. Den ventes færdig om godt et år, dvs. medio 2020.  

 

Det giver selvsagt helt nye muligheder for svømningen. Indtil da, fortsættes som hidtil. Når den nye  

svømmehal bliver en realitet, kan det være en mulighed at etablere svømmetilbud både i Frederikssund 

og Slangerup, eftersom svømmehallerne vil have forskellige kvaliteter.   

 

Thomas Z. foreslog cykelture. De er etableret. Der cykles fra Klintegården hver torsdag fra kl. 10.00-11.00.  

 

Diana slog til lyd for en krolf-klub. Kan vi monstro lave et krolf-hold i Vikingeregi? Kan vi blive medlem 

af Krolfunionen? Vi skal have mere krolf, tak!  

 

Der mangler imidlertid en krolf-instruktør. Et kursus i krolf foreslås af Lisbeth! Jonas går videre med det. 

 

John ville gerne have sejleraktiviteten tilbage! Man kunne fx vælge at sejle fra Frederikssund havn.   

Vi har ingen instruktører lige nu. Frederikssund sejlerlaug kunne bakke op! Prisen er: 200 kr. pr. næse.  

Der henvises til John K. 

 

Thomas W kunne orientere bestyrelsen om, at bokseaktiviteten i Kignæs hallen, Jægerspris fortsat har det 

godt, om end deltagerantallet på det seneste har været vigende. Vi ser, hvad der sker efter sommerferien.  

 

Diana tilrådede nyt Vikingeklubtøj! Fx til stævner, osv. Men: Vi vil gerne have mulighed for små  

bestillinger! Med hensyn til klubtøj, så er Martin Høyer ny kontaktperson! Jette undersøger nærmere.  

 

Preben M. roste Vejlefestivalen 2018! I øvrigt: Den kommende Idrætsfestival for Sindet finder sted d. 25.-

27. juni 2019 i Vejle.   

 

5. Økonomi: 

 

Lisbeth er lige kommet hjem fra en rejse til udlandet, så der foreligger intet nyt regnskab!  

 

En detalje: Handelsbanken i Frederikssund kan fremadrettet ikke veksle mønter (typisk) fra Idræts &  

Kulturfestivalen. Lisbeth beholder derfor kontanter til en anden lejlighed, hvor mønter kan benyttes. Det 

kunne fx være den kommende Idræts & Kulturfestval 2020.  

 

Apropos Databeskyttelses-forordningen (GDPR), som trådte i kraft i 2018: 

 

Jonas fortalte, at det på sigt skal være muligt at betale med dankort for medlemskab (læs: Kontingent) af  

Vikingerne. Fx floorball. Det startes op i efteråret 2019.  

 

Jonas fremviste et helt nyt it-system – eller måske en app. Fordelen er at løse flere opgaver simultant, og at 

alt er samlet i ét.  

 

Kontingentindbetalinger sker fortsat: 1. halvår og 2. halvår. Også tilmeldinger til arrangementer eller  

oprettelse af medlemskab foregår via appen.  

 

Tilmelding til kontingent og arrangementer samles fremadrettet på: www.vikingerne.nemtilmeld.dk 

 

Tilmelding og betaling kan nu foretages samtidigt! Appen bruges allerede nu i Floorball klubben – men  

også af DAI. Efter sommerferien træder det i kraft i Vikingerne.  

 

N.B.! Kennet skal have adgang til bankkort. Det skal være i orden!  

http://www.vikingerne.nemtilmeld.dk/


 

6. Kommende arrangementer: 

 

• Vejlefestival (25.-27. juni)  

 

Jette har booket 2 biler. Der bliver 12 deltagere!  

 

• Sommeridræt (uge 26-32) 

 

Sommeridrætten står Elisabeth for. Vi starter op igen i uge 33. God logistik! Programmet er lagt på  

hjemmesiden! Se også Vikingerne på Facebook!  

 

• Friluftsdage (uge 36) 

 

Se folder fra Jonas. Tilmelding til en eller 3 tilbud! Frist: Senest d. 20. august!  

 

• Cykeltur Verdens mentale sundhedsdag d. 10. oktober 

 

Vi har kontakt med DAI!  

 

• Tur til Playitas d. 24. november – 2. december – aflyst i Vikingeregi pga. få tilmeldinger 

 

Kan måske åbnes op igen på sigt! Prisen kan åbenbart være et problem! Måske Team 2010 kan samarbejde 

med Vikingerne desangående. Det kunne ske i foråret 2020.  

 

7. Næste møde: 

 

Næste bestyrelsesmøde i Vikingerne oprinder onsdag d. 7. august i Frederikssund hallen mellem kl.  

15.00-17.00.  

 

8. Evt.   

 

En stor ros til vores nye formand, Kennet! Velkommen!  

 

 

Tak for et indsigtsfuldt, bekræftende møde! 

                

                                            Referent: Thomas Wester 

                                                                                        Frederikssund d. 20. juni 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


