
Bestyrelsesmøde i Vikingerne på  
Klintegården onsdag d. 16. januar 2019  

kl. 17.30-19.00.   
 

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

Tetjana og Thomas. 

 

Gæst: Jonas (konsulent).  

 

Afbud: Anna, Mette F.  

 

Der blev budt velkommen! Jette blev valgt som ordstyrer.  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

 

Referatet blev godkendt! 

 

2. Opfølgning fra sidste møde: 

 

Apropos EU’s persondataforordning fra 2018, som også skal implementeres i Vikingerne: Torben og Lisbeth 

har fortsat et mellemværende med Joakim fra Team 2010 omkring hjemmesiden. Han har imidlertid været 

svær at træffe, men Jonas tager fornyet kontakt med ham.  

 

Der blev aftalt et møde torsdag d. 7. februar kl. 10.00, hvor deltagerne er: Torben, Lisbeth og Jonas.  

 

Jonas fortalte om emnet: Fonde. Vi søger midler i DIF/DGI fælles puljen. Ansøgningen skal styrke vores 

samarbejde med Team 2010 og ordinære foreninger. Der åbnes for ansøgning d. 1. marts 2019. Jonas  

udarbejder ansøgningen. Udover at være med til at skabe gode idrætstilbud og ekstra muligheder, kan  

samarbejdet også være af mere lavpraktisk karakter – fx kan vi nu købe billigere badmintonbolde af  

Slangerup Badminton Klub via deres sponsoraftaler.       

 

Webhotel (læs: hjemmeside, mail og domæner) opgraderes af John og Torben i fællesskab. 

 

3. Gensidig orientering: 

 

Cecilie er stoppet som livredder til mandags-motions-svømningen. Kristina har imidlertid overtaget hendes 

vagter. Jonas har lavet en aftale med tre af Vikingernes medlemmer (læs: Søren, Dan og Kenneth), om at  

de går op til livredderprøven. Således vil de kunne hjælpe Team 2010 på tirsdage.    

 

Der eksisterer nu en opdateret liste på Vikingernes 234 medlemmer. Det handler selvsagt om, hvem der er de 

facto medlemmer af Vikingerne. Med andre ord: Hvem, der er betalende medlemmer. Konsekvent ikke  

betalende skal derfor annulleres. Til dem, der deltager i Vikingernes aktiviteter, men som af en eller anden 

grund ikke har betalt, skal der udsendes remindere! Vikingerne ønsker ikke at skrue bissen (unødigt) på. Vi 

er til at forhandle med. Det gælder selvsagt også potentielle medlemmer.  

 

Jonas aftaler nærmere med Lisbeth og Joakim. Listerne skal gås igennem. Hvem ser vi, hvem ser vi ikke? 

Bemærk: Der findes også borgere, som vi ikke ser i ugens forløb, men som har en nøgle til fitnessrummet.   

Notér: Der er lige nu 60 skyldnere i farezonen.  

 

Så er der Friluftsugen, som DAI, IFS og Vikingerne typisk har stået bag: Sidste nyt er, at DAI ikke  

prioriterer friluftsugen i år i Hundested. Den er blevet for dyr! Men kan vi lave noget lokalt i stedet? Der er 

fortsat stor interesse for Friluftsugen. Der afvikles derfor et møde mandag d. 28. januar desangående.     

 

Vejlefestivalen i juni 2019 kan imidlertid vise sig at være en alvorlig konkurrent. Prisen er fortsat 1.500 kr., 

som kan gradueres, alt efter om man er på pension eller kontanthjælp/integrationsydelse. Alle medlemmer 



får tilskud på kr. 500, mens medlemmer på kontanthjælp/integrationsydelse får et yderligere tilskud på kr. 

500 kr. Der gives altså en Vikingerabat.  

 

4. Økonomi: 

 

Lisbeth er ikke færdig med driftsregnskabet for kalenderåret 2018. Saldo i Handelsbanken er dog: 

109.564,09. kr.  

 

5. Kommende arrangementer: 

 

• Winterwalking 

 

Winterwalking fortsætter ufortrødent! Tetjana og Maria Dolores synes, det er en dejlig event. Den afvikles i 

perioden fra d. 1. januar 2019 til d. 15. april 2019. Man kan vinde vandrestøvler og jakker.  

 

• En dags skitur 

 

Jonas kunne fortælle, at Valåsen i Sydsverige er åben. Vi venter imidlertid på frostvejr! Aktiviteten finder 

sted ultimo februar eller primo marts 2019 – sandsynligvis i uge 9. Jonas udarbejder et opslag. Kravet er, at 

mindst 6 personer deltager. Prisen er 275 kr. i egenbetaling! Den bliver nu udbudt. Der bliver nok ingen  

grupperabat. Den samlede pris er 536 kr. eksklusive transport.  

 

Måske kan vi på sigt lave en større skitur med Team 2010. Et joint venture! I øvrigt skal det tilføjes, at Team 

2010’s medlemmer generelt har en bedre økonomi end Vikingernes. Det er i hvert fald afgørende, at  

borgerne får en favorabel pris. Jonas snakker sammen med Joakim.  

 

• Generalforsamling 

 

Sidste nyt: Vikingernes Generalforsamling finder sted i mødelokale 3. på Klintegården onsdag d. 24. april 

mellem kl. 16.00-20.00. Indkaldelse sker via hjemmesiden. Spisning kræver tilmelding! Menuen står på stegt 

flæsk med persillesovs. Der skal varsles, hvad angår opstillinger til bestyrelsen.    

 

• I & K festival 

 

Vi holdt et frugtbart møde kort før et bestyrelsesmøde i Vikingerne. Vi har vel været 16 til Infomødet.  

Deriblandt brugere og personale fra socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune. Et tema blev valgt: The 

wild west! Get on your horse, Wyatt Earp!  

 

• Vejlefestivalen 

 

Der er lige nu 6 tilmeldinger via hjemmesiden. I alt 9 med personale. Den afvikles mellem d. 25.-27 juni. Vi 

har 25 pladser at byde ind med!  

 

6. Næste møde(r): 

 

Næste I & K festivalmøde finder sted onsdag d. 6. marts mellem kl. 15.00-16.30 i Frederikssund hallen.  

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted også onsdag d. 6. marts men mellem kl. 16.30-18.00 i Frederikssund  

hallen. 

 

7. Eventuelt:  

 

Lola forespurgte om, hvorfor boksningen nu foregår i Kignæs hallen og ikke på Heimdals vej. Der har  

hersket usikkerhed om, hvorvidt vi kunne råde over lokalerne på Heimdals vej. Derfor besluttede vi at  

påbegynde aktiviteten i Kignæs hallen, så vi kunne komme godt i gang, mens tilslutningen er tilstede.      

 

Tak for et umiskendeligt, godt møde!                  

                                            Referent: Thomas Wester 

                                                                                      Frederikssund d. 21. januar 2019. 


