
Bestyrelsesmøde i Vikingerne i  
Frederikssund hallen onsdag d. 6. marts  

2019 kl. 16.30-18.00.   
 

Referat ifølge dagsorden 
 
Fremmødte: Anna, Lisbeth, Maria Dolores, John, Jette, Tetjana og Thomas. 

Gæst: Jonas (konsulent).  

 

Afbud: Torben, Mette F.  

 

Der blev budt velkommen af Anna!   

 

1. Godkendelse af referat: 

Friluftsugen i Hundested er slet ikke planlagt! Bortset fra denne korrektion blev referatet godkendt! 

2. Opfølgning fra sidste møde: 

Vi skal have aftalt en ny dato og et nyt tidspunkt for mødet mellem Lisbeth, Joakim og Jonas. Sidste møde 

blev desværre aflyst på grund af sygdom. Emnet er: Den nye lov om databehandling, bl.a. i forhold til  

medlemsregistrering.  

Apropos midler vedrørende tilskud fra DIF/DGI: Vikingerne har søgt om midler sammen med Team2010. Vi 

har i alt ansøgt om 100.001 kr.! Sagen er under behandling.   

Hvad angår livreddersituationen. Søren er netop uddannet som livredder. Han vil primært fungere som  

livredder for Team2010. Jonas er i reserve.  

Kennet og Kian skal på et supplerende kursus i boldspil med mere. De har allerede et grundkursus. Det er  

DAI, der står bag kurset.  

Badmintonbolde er modtaget. Bemærk: Badminton er en meget populær aktivitet i Vikingerne.   

3. Gensidig orientering: 

Anna kunne meddele, at kandidater til årets frivillig(e) skal indstilles inden d. 29. marts. Det være sig i 

DAI region eller forbund. Lige nu, forefindes der ingen kandidater.  

Anna fortalte også om verdens mentale sundhedsdag d. 10. oktober 2019, hvor et cykelløb i DAI regi skal 

afvikles. Der skal cykles minimum 10x10 km. i perioden 1. maj til 10. oktober for at vinde en præmie. Jonas 

og Jette koordinerer hhv. tilmelding til DAI samt info til Vikingernes medlemmer. Det er vigtigt med  

cykelkaptajner. Frist: 30. marts. Vi benytter os af klippekortprincippet, som kendt i fx aktiviteten Winther 

Walking. Der er tale om et forløb på 10 ture på 10 dage. Man skal helst have sin egen cykel med. Bemærk: 

Cykelløbet er nu blevet offentligt.   

En sportsevent for handicappede finder sted i Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater. I den forbindelse 

kan Vikingerne og Team2010 måske (også) samarbejde ud i fremtiden. Det er imidlertid teknisk afgørende 

for deltagelsen, hvori handicappet består. Man kan måske lave mixede hold eller unified partners.    

4. Generalforsamling – hvem genopstiller/genopstiller ikke?  

Varsling af nye bestyrelsesmedlemmer. Valg af ordstyrer og referent: 

Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 24. april fra kl. 16.00-20.00 på Klintegården. Den varsles over 

Vikingernes hjemmeside. Frist for indkomne forslag er 14. dage før.  



Anna, Torben og Mette F ønsker ikke genvalg! Alle øvrige i bestyrelsen fortsætter. Jonas er dirigent. Thomas 

er referent.    

5. Årsberetning til generalforsamling: 

Anna holder talen!   

6. Økonomi: 

Lisbeth uddelte bilag for hele 2018 samt status over begyndelsen af 2019. Der var grønne tal på bundlinjen 

for kalenderåret 2018. Vi fik et overskud på 18.130,74 kr. Midler i Handelsbanken var ved årets udgang 

103.294,09 kr. Status for 2019 er, at vi har et mindre underskud på 3.465,90 kr. Kassebeholdningen i  

Handelsbanken er lige nu, knap 100.000 kr.    

7. Kommende arrangementer: 

• En dags skitur. 

Turen til Valåsen var herlig! Der var i alt 17 deltagere fra Vikingerne. Lidt malurt i bægeret: Sneen på 

pisterne var imidlertid ikke optimal. Måske kan vi samarbejde med Team2010 fremadrettet.   

• Limone cup fodbold d. 26. marts i Valbyhallen. 

Vi er et hold. Ved dette arrangement kan deltagere eller talenter til World Games spottes. Fx Kian.   

• Uofficielt DM i volleyball d. 10. april i Vejle. 

Vi er allerede i stand til at møde op med ét hold. Det samlede antal deltagere bliver nok i omegnen af 

130-140 personer.  

• Krolfstævne på Klintegården d. 30. april.  

Der er max 48 deltagere. Mulighed for tilmelding sker på nettet. Pris: 50 kr. Krolfudstyr forefindes for 

Vikingernes medlemmer. Bemærk: Man kan være spillende dommer! Tilmeldingsfrist: d. 23. april.  

• Sund by walk & run d. 9. maj i Fælledparken. 

Aktiviteten koster 75 kr. + transport, det vil sige 100 kr. i alt. Noget personale kan benytte sig af 

(mindre) busser fra Klintegården – eller andre, fx Jonas. Man møder op til morgenmad på  

Klintegården. Prisen for ikke-medlemmer er 125 kr. Tilmeldingsfristen er d. 24. april.  

• I&K festival. 

Senest: Jonas har udarbejdet en invitation og et program for I & K festivalen.  

             Registrer: Der skal kunne udbetales kontanter og byttepenge på festivalen!                                                                                                                                            

• Vejlefestivalen. 

Der er lige nu kun få tilmeldinger: 7 personer. Vi taler om 3 dage med 2 overnatninger. Prisen er  

gradueret i forhold til, om man fx er på pension eller kontanthjælp. Tilmeldingsfrist: d. 1. april.   

• Cykeltur Verdens mentale sundhedsdag d. 10. oktober. 

Er allerede omtalt.  

• Tur til Playitas d. 24. nov-2. december. 

Bliver turen monstro til noget? Forrige år var der kun 5.-6. deltagere. Begivenheden finansieres eller 

betales hovedsageligt via deltagernes egenbetaling. Hovedaktørens eller instruktørens (læs: Mette 

W) betales af egenbetalingen fra deltagerne. Prisen bliver derfor noget højere end den pris, der er 

udbudt af DAI. Jonas finder en betalingspris.        

              

I øvrigt: Jonas kunne berette om Friluftsteamdage i uge 36. De foregår i et samspil med Skibbyhøj,  

Klintegården og Vikingerne.  

 

8. Næste møde: 

Næste møde aftales efter generalforsamlingen!  

9. Eventuelt: 

Tetjana foreslog sociale aktiviteter for Vikingernes medlemmer, som fx en film, koncert eller andet! Udgifter 

skal imidlertid betales udelukkende af deltagerne!  Gruppetilmelding giver færre udgifter. Vikingernes  



økonomi skal imidlertid ikke involveres i arrangementer, udenom foreningen. Det er afgørende, at aktiviteten 

er idrætsrelevant, hvis Vikingerne skal være arrangør.  

 

Tak for et forrygende, godt møde!                  

                                            Referent: Thomas Wester 

                                                                                      Frederikssund d. 12. marts 2019. 


