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Bestyrelsesmøde i Vikingerne på 
Klintegården mandag d. 4.  

november 2019 kl. 12.00-13.30.   
 

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

 

Gæst: Jonas (konsulent).  

 

Afbud: Ingen!  

 

Der blev budt velkommen af formand, Kennet! 

 

1. Godkendelse af referat: 

 

Godkendt! 

 

2. Opfølgning fra sidste møde: 

 

• Cykeltur Verdens mentale sundhedsdag d. 10. oktober 

 

Der var vel 15 raske cykellister til eventen. Det var en fin tur. Der var tale om mammutarrangementer andre 

steder. Skal vi fremadrettet prioritere kvantitet frem for kvalitet?  

 

Næste år kan vi måske slå os sammen med nogle andre – fx tage kontakt med diverse cykelklubber. Vi skal 

stadigvæk promovere Vikingerne.   

 

• Jubilæumsfest 1. november 

 

Festen forløb fint. Imidlertid var der for få deltagere. Der var 60 tilmeldinger. Mange gik før festen blev  

afviklet. Der var lidt kritik af discjockeyen. (Den sædvanlige meldte afbud). Der var for megen mix og bas!  

Det var svært at samtale. Derimod var duoen Martin og Majbritt glimrende! Et godt repertoire.   

 

Hvad angår fest(er) udi fremtiden: Jonas foreslog en fredagsbar, fx mellem kl. 14.00-16.00, hvor man kan 

hygge og hænge ud! Noget receptionsagtigt.  

 

Vi overvejede: Er der overhovedet behov for en større fest?  

 

• GIF Cup 25. september 

 

Kennet berettede: Vikingerne vandt fodboldturneringen! Der var i alt 7 deltagere fra Vikingerne.  

 

3. Gensidig orientering: 

 

Jonas fremlagde et nyt ugeskema for resten af året 2019. Der forefindes nu også badminton om onsdagen. 

Tiltaget sker for at lokke flere borgere til om onsdagen. Badminton er et populært spil i Vikingerne. Sidst var 

der 26 deltagere til badminton om fredagen – især fra Klintegården!    

 

Stolegymnastik er også populært.  

 

Folkeoplysningsudvalget i Frederikssund Kommune tilbyder 5 spændende, gratis kurser for foreninger i en 

uge i november 2019. Blandt andet om, hvordan man skriver en god ansøgning, inklusion og konfliktløsning.   
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Der er tale om aftenforedrag. Det kunne være af relevans for Vikingerne. Især for formanden, et  

bestyrelsesmedlem eller måske en træner/instruktør. Tilmelding er gratis.  

 

Det blev aftalt, at Jonas udsender materiale til Vikingernes bestyrelse.  

 

4. Økonomi: 

 

Herunder opkrævning af kontingenter via nem tilmeld. 

 

Lisbeth havde intet nyt med hensyn til Vikingernes økonomi.  

 

Nogle bruger forskellige måder at tilmelde sig på! Selv efter den nye app: nem tilmeld. Summen af  

tilmeldinger er dog i omegnen af 100.  

 

Så, hvordan står det til med vores økonomi? Jonas og Lisbeth snakker sammen efterfølgende.  

 

Apropos § 18 tilmeldinger i Frederikssund kommune. Foreningen har søgt om 47.500 kr. De er fordelt på 

følgende måde: 20.000 kr. til I & K festivalen, 22.500 kr. til Vejlefestivalen og 5.000 kr. til Friluftsugen.  

 

5. Kommende arrangementer: 

 

• Opfølgning på Playitastilmeldinger 

 

Jonas fortalte. Lige nu er der 8 tilmeldinger. Vikingerne og Team 2010 samarbejder.  

 

Arrangementet ønskes gennemført. Vi vil gerne have lidt flere deltagere, tak! Så fristen udskydes.  

 

Lige nu er der kun plads til 1 instruktør. Hvem det så måtte være (…). Et scenarie med fx 2 ekstra  

tilmeldinger fra Vikingerne vil være fint! Hvis der skal 2 instruktører med, så skal ekstraudgiften på i alt 

6.000 kr. fordeles mellem foreningerne i forhold til antallet af tilmeldte.  

 

• Julefrokost 18/12 

 

Jonas: Kignæshallen i Jægerspris er booket! En invitation skal udsendes snart. Programmet er nok det samme 

som i de seneste år: Gåtur, spisning, leg, hygge mm.  

 

• Fodboldcup 20/12 

 

Der er lige nu 5 tilmeldte. Fristen er mandag d. 16. december. Der spilles med mixede hold. Fx med  

deltagere fra Team 2010.  

 

Notér: Vikingerne deltager i Volleyballstævne tirsdag d. 5. november på Sct. Hans samt Badmintonstævne 

tirsdag d. 19. november på Orion i Hillerød.   

 

6. Næste møde: 

 

Der bliver tale om et dobbeltmøde. Først et info møde om I & K festivalen fra kl. 15.30-17.00 og dernæst et 

kort bestyrelsesmøde fra kl. 17.00-18.00. Møderne afvikles onsdag d. 4. december i Frederikssund hallen.  

 

7. Eventuelt: 

 

John foreslog, at hjemmesiden bliver et tema på næste møde. Der er blandt andet et problem med  

kommunikationen eller samspillet mellem mobiltelefoner og hjemmeside. Vi skal finde nye løsninger til 

hjemmesiden. Der skal oprettes arbejdsgrupper.   
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Vi skal også huske at evaluere Sundhedsdagen d. 10. oktober 2019.  

 

 Tak for et kort, fortræffeligt møde! 

                

                                            Referent: Thomas Wester 

                                                                                   Frederikssund d. 14. november 2019. 

 

 

 

 

 


