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Bestyrelsesmøde i Vikingerne i 
Frederikssund hallen onsdag d. 7.  
august 2019 kl. 15.00-17.00.   
 

Referat ifølge dagsorden 
 
Fremmødte: Kennet, Lisbeth, John, Jette, Lola og Thomas.  
 
Gæst: Jonas (konsulent).  
 
Afbud: Tetjena.  
 
Der blev budt velkommen af formand, Kennet!  
 
1. Godkendelse af referat: 
 
Referatet blev godkendt!  
 
2. Opfølgning fra sidste møde: 
 

 Vejlefestival (25.-27. juni) 
 
Festivalen blev afholdt på Vejle Idrætshøjskole. Der blev dyrket idræt mellem ligesindede. Der var deltagere 
fra forskellige IFS-foreninger i landet. Det var (som altid) et hyggeligt og socialt arrangement.  
Notér, at festivalen 2020 er rykket en uge (30/6-2/7).      

 
Jonas foreslog, at finansieringen af næste års Vejlefestival bl.a. kunne bero på § 18 midler. Det vil indebære 
en markant billigere pris for deltagerne. Det blev positivt modtaget i bestyrelsen.  
 
Det kræver motivation og dedikation at deltage i disciplinerne. Det er imidlertid ikke alle, der kan være med 
på summen af aktiviteterne. Men det bestemmer man helt selv! De mindre stærke skal også tilgodeses.   
 

 Sommeridræt (Uge 26.-32.) 
 
Sommeridrætten tog sit udgangspunkt på Klintegården med instruktør, Elisabeth, som primus motor.  
Der var en pæn tilslutning fra Vikingerne – bl.a. fra nogle, som vi ikke har set før i dette regi. Team 2010 var  
også inviteret. Der var en god matchning mellem Vikingerne og Team 2010.  
 
Det var afgørende, at der var en personalekoordinator (læs: Elisabeth), som kunne lede idrætten og træffe 
beslutninger. Elisabeth gjorde et stort arbejde. Men måske skal Vikingerne fremover samles for en kortere 
del af sommerferien.  
 
Team 2010 er selvsagt velkomne på Klintegården. Måske kan de deltage i Klintegårdens aktiviteter hver  
anden lørdag fremadrettet.   
 

 Worlds Sport Games 
 
World Sport Games 2019 blev afviklet i Tortosa i det catalanske Spanien. Deltagere var bl.a. Kian og  
instruktør Jonas. Kian deltog i fodbold. Kun Danmark stillede med et IFS-hold, som blev udfordret af andre 
ordinære hold fra arbejderidrætten i andre lande. Legene varede 5 dage. 
Også akademikere fra universitetsmiljøet deltog. IFS-holdene blev i starten mødt af fordomme – men kom 
med tiden på helt andre tanker! Oplevelserne var store, og venskaber blev dannet med respekt for hinanden!  
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3. Gensidig orientering: 
 
Jonas kunne fortælle, at der finder et koordinatortræf sted i 2019 for alle IFS-foreninger. Eventen foregår på  
Hotel Griffen i Rønne, Bornholm. Pris pr. deltager er: 1.500 kr. Mødet finder sted d. 7.-8. november. Her kan 
man udveksle frugtbare ideer og erfaringer med hinanden med fokus på idrætten.  
 
Det er oplagt, at Kennet (qua: Formand) deltager. Det gælder også idrætskonsulent, Jonas, såsom Jette. De 
tre snakker sammen og aftaler nærmere. Der blev sagt god fra bestyrelsen. Så: Ideer ønskes, tak! Bemærk:  
Tilmeldingsfristen er torsdag d. 10. oktober.  
 
Notér: Kontaktperson på Kultur og Fritid § 18 midler, Pia Winther, er stoppet d. 1. juli 2019 - en ny  
medarbejder forventes ansat d. 1. oktober 2019.  
 
4. Økonomi: 
 
Lisbeth fortalte kort om Vikingernes økonomi. Vi har 46.990 kr. i underskud. Men bemærk: 1. halvår er den 
periode, hvor vi har flest udgifter, og hvor vi fortsat mangler at få nogle af indbetalingerne ind, ligesom vi får 
kontingentindbetalinger ind igen primo oktober 2019.  
 
Imidlertid har vi en beholdning på 56.303 kr. og et kontantbeløb på 3.800 kr. 
 
Apropos kontanter fra Idræts- og Kulturfestivalen: Vi har valgt at beholde den kontant beholdning (eller de 
kontanter), som er tilbage fra festivalen – idet vi fremover ikke kan få udbetalt kontanter i banken.   
 
Bemærk: Discjockeyen ved festivalen blev betalt med kontanter! Jette ser gerne, at mobilepay bliver  
anvendt. Men, hvis vi skal benytte os af en foreningsmobilepay, så skal der oprettes en separat konto.  
Notér: Der blev dog ikke truffet en beslutning.   
 
5. Kommende arrangementer: 
 

 Frederikssund stafetten 
 
Frederikssund stafetten er en løbe/gåtur over fjorden. Det gennemføres onsdag d. 21. august fra kl. 17.30. 
Gå-ruten er på 5 km. Det tager vel knap en time at afvikle turen. Løbe/gåturen er åben for alle.  
Man kan deltage med et hold på 4 personer – men også på enkelthånd.  
 
Gåturen påbegyndes fra Frederikssund hallen/Valhalla. Der forefindes forplejning på arrangementet.  
Det er et must, at deltagere fra Vikingerne bærer en Vikingetrøje eller bluse, tak! Bluser kan eventuelt  
skaffes fra Jette.  
 
Eventen kan kombineres med Team 2010. Kan vi monstro invitere en politiker? Lige nu, ser det ud som om, 
at vi kan stille op med mindst 2-3 hold. Jonas giver besked.     
 

 Friluftsdage (Uge 36.) 
 
Fristen for tilmelding er tirsdag d. 20. august 2019.  
 
Lige nu: Der er kun én person fra Klintegården, der har booket sig på overnatning. Hvis der ikke bliver flere 
tilmeldinger til overnatning, annulleres denne. Jonas og Anne Marie tilrettelægger et program.   
 

 Cykeltur Verdens mentale sundhedsdag d. 10. oktober 
 
Trygfonden har sponsoreret med 15 cykelhjelme! Der er mindst 4 deltagere fra Klintegården.   
 
Der forventes materiale fra DAI.  
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 Jubilæumsfest d. 1. november, Vikingerne 20 år 

 
Jonas har booket lokaler fra fredag d. 1. november til lørdag d. 2. november. I forbindelse med festen skal en 
arbejdsgruppe nedsættes. Arbejdsgruppen består af: Jette, Anne Marie, Lola, Tetjena og Lisbeth – sidst-
nævnte møder dog ikke op til festen. Arbejdsgruppen skal snart i gang! En invitation forventes i medio sep-
tember. Den udarbejdes i samarbejde med Jonas. Det blev således aftalt, at Jonas sender en kalenderinvita-
tion ud til arbejdsgruppen samt Skibbyhøj, Ungeteamet og Livskilden, hvad angår opstartsmødet d. 21. au-
gust kl. 15.00 i Frederikssund hallen.  
 
Alle medlemmer kan deltage. Ikke-medlemmer betaler en højere pris. Deltagerbetaling på 75 kr. blev 
foreslået. Udgifterne til maden anslås at være 100 kr. Men, måske skal vi bestemme et budget først og  
tilrettelægge priserne efter det.    
 
Bemærk: Det drejer sig om en fest – og altså ikke sport.  
 
Vi beholder discjockeyen fra Idræts- og kulturfestivalen. Han var god!  
 
6. Næste møde: 
 
Næste møde i bestyrelsen fandt sted onsdag d. 11. september kl. 15.00 i Frederikssund Hallen!  
 
7. Eventuelt: 

 
Intet.  
 
 
Tak for et kort, men intensivt møde! 
                

                                            Referent: Thomas Wester 
                                                                                  Frederikssund d. 12. september 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


