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Generalforsamling i Vikingerne 

på Klintegårdend. 20. april 2022 
kl. 10.00-12.00. 
 

Referat 
 
 
Fremmødte:25personer. 
 
Adam bød velkommen!  
 
1. Valg af dirigent/referent: 
 
Adam blev valgt som dirigent.  
 
Thomas blev valgt som referent.  
 
2. Beretning om arbejdet i det forløbne år: 
 
Adam berettede. Der er gået en rum tid siden, at vi sidst afholdt en generalforsamling. Faktisk for 3 
år siden i 2019. Det skyldtes selvsagt den famøse coronavirus samt politikernes og  
sundhedsmyndighedernes restriktioner og tiltag desangående. Der har været lukket ned i mange 
sammenhænge. Aktiviteter er beklageligvis blevet aflyst forårsaget af coronaen.  
 
Adam oplever, at der er blevet taget godt imod ham. Ikke bare i IF Vikingerne, men også i Kultur 
og Fritid, Frederikssund kommune.  
 
Men vi er nu tilbage på sporet. Der kommer flere nye medlemmer til. Der er stor efterspørgsel efter  
aktiviteterne. Der er gang i holdene igen. Især yogaaktiviteten er populær.  
 
Seneste og kommende events: Sidst var det påskefrokosten d. 6. april. Så er der Sundby Løb eller 
Walk and Run d. 5. maj i Fælledparken. Der er lige nu 10 tilmeldte. Vi håber på flere. Endvidere er 
der Idræts- og Kulturfestivalen d. 19. maj. Vi savner tilmeldte. Men vi er fortrøstningsfulde. I håb 
om flere tilmeldte, er fristen for tilmelding derfor udsat til d. 1. maj. Lige nu er der imidlertid hele 
53 tilmeldte fra Klintegården. Hvadbehager!  
 
Lisbeth nævnte også andre fællesarrangementer: Fx Tour de Fjord og Royal Run d. 6. juni.  
 
Allerede fredag d. 22. april afvikles der et fodboldstævne i Frederikssund hallen fra kl. 11.00-14.30.  
Mødetid er kl. 10.00. Der er 74 tilmeldte fra diverse IFS foreninger, hvilket er flot. Så mød op og 
hep, tak!  
 
IF Vikingerne nyder (også) godt fra politisk hold. Der er stor opbakning til foreningens koncept og 
gøremål i Frederikssund kommune.  
 
Vi er også blevet eksponeret af DAI. DAI har lavet to film, der skal promovere IFS foreningerne.  
Begge film er ifølge Adam gode, der indtil videre kun har set råfilmene. Medvirkende er bl.a. Lola 
og Niclas. Den ene film varer lidt over fem minutter og handler generelt om IFS foreninger og  
historikken omkring dem.  
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Den anden film varer lidt over et minut – og er kun målrettet Frederikssund og IF Vikingerne.  
Filmen kan ifølge Adam bruges i mange sammenhænge – eksempelvis, når foreningen skal  
markedsføres, såvel lokalt som i andre kommuner. NB. IF Vikingerne er kendt for Frederikssund  
modellen.  
 
Diana bemærkede: Vikingerne favner bredt – der er plads til alle. Alle aldre og ligesindede.  
 
3. Regnskab for det forløbne år: 
 
Lisbeth forklarede og gennemgik regnskabet for kalenderåret 2021.  
 
Vi kom ud af kalenderåret 2021 med et overskud på: 487 kr. 
 
Formue eller egenkapital: Saldobeløbet i Handelsbanken pr. 31. december 2021 var: 76.126,75 kr. 
På Nem Tilmeld kontoenstod der: 34.400,07 kr. 
 
Vi har desværre et problem med negative renter. Altså den negative indlånsrente.  
 
Notér: Der forefindes ingen kontantbeholdning.  
 
Vi har en meget sund økonomi. Det giver et vist råderum. Adam tilføjede: Vi har følgelig råd til  
fortløbende at lave sæsonarrangementer!  
 
Der er ingen grund til at søge om fond midler – for tiden i hvert fald. Det tages op løbende, om vi  
skal søge § 18 midler i Frederikssund kommune.  
 
En passant: Vores bankforbindelse, Handelsbanken, er i færd med at lukke filialer ned i Danmark. 
Derfor skal vi nok (snarest) overveje at skifte til en anden bank. I spil er fx Arbejdernes Landsbank. 
Den benyttes i øvrigt også af DAI.  
 
Regnskabet blev godkendt med applaus!  
 
4. Budget for det kommende år – heraf fastsættelse af kontingent: 
 
Lisbeth gjorde rede for budgettet for året 2022:Kontingentet er uændret. Vi satser på en  
medlemsfremgang.  
 
Vi budgetterer med et underskud på: 8.300 kr. Vi kommer altså til at tære lidt på vores egenkapital. 
Bemærk også: Alle uforbrugte midler skal tilbagebetales.  
 
Hvad angår Idræts- og Kulturfestivalen 2022: Lisbeth forventer flere tilmeldinger. Vurderingen er: 
75 til dagsarrangementet og 75 til dags- og aftenarrangementet.    
 
Bemærk: Budgetter er altid (kun) tilnærmelsesvise. Budgettet blev godkendt med applaus! 
 
5. Indkomne forslag: 
 
Diana foreslog, at IF Vikingerne skal have T-shirts(eller kamptrøjer) med logo. De kunne fx bruges 
til aktiviteter som Sundby Løb eller Royal Run. Leverandør kan være Torben B. Hansen Sport. Men 
hvad er prisen? Og hvad er prisen for medlemmerne? Et krav til trøjerne er, at man skal kunne ånde 
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i dem! Bestyrelsen vil overveje det. Det er en god idé.I øvrigt: Vikingejakkerne med rygmærke og 
logo har vel holdt i godt og vel 15 år. De benyttes fortsat.    
 
6. Målsætningen for det kommende år: 
 
Adam omtalte Vejlefestivalen d. 28.-30. juni 2022. Der er et begrænset antal pladser: Max 15  
deltagere. Prisen er 1.500 kr. pr. deltager. Minus drikkevarer, som fx sodavand. Der er generelt stor 
interesse for festivalen. Forhåndstilmelding foregår derfor efter først-til-mølle-princippet. Adam 
sender et varsel ud i maj måned, sandsynligvis. Vejlefestivalen har i øvrigt 25 års jubilæum.  
 
Adam tilføjede også (foruden Sundby Løbet og Idræts- og Kulturfestivalen) det spektakulære Tour 
de France cykelløb, som bl.a. for første gang køres i Danmark i 2022. I alt 3. etaper. Prologen (eller  
enkeltstarten)d. 1. juli afvikles iKøbenhavn. 2. etape afvikles i Roskilde-Nyborg. En større event.  
Vi fra IF Vikingerne kunne være tilskuere med godt humør! Vi taler om et særarrangement.  
 
Andre særarrangementer: Aftalen med Slangerup Dartklub blev aflyst. Så var der lerdueskydningen  
på omsorgscentret Pedershave. Der blev dog skudt med lasergevær!   
 
Curling, paddeltennis og bowling blev foreslået. Charlotte anbefalede bueskydning. Det kunne fx 
ske i etsamarbejde med Frederikssund Bueskydning IF 1864. Anders foreslog en gokartevent.   
 
Berit påpegede et socialt, opstartsarrangement i august efter sommerferien i juli måned. Altså et 
dagsarrangement.  
 
Tim vil gerne udvide svømmeaktiviteten til 2-3 gange på en uge i Frederikssund Svømmehal.  
Slangerup Svømmehal kunne også være et muligt emne. Kan svømningen afvikles fra kl. 14.00  
tiden? Vandgymnastik blev der også forespurgt om. Eventuelt i et partnerskab med andre  
foreninger.   
 
Vandreture i naturen blev foreslået. Et socialt arrangement (måske) under vejledning - eller ledt af  
naturpædagoger.  
 
Sanne efterlyste (vinter)badning med sauna. Altså ved udendørs svømning.  
 
Minigolf blev drøftet. Diana foreslog en atletikdag. Friluftsdage gjorde sig også gældende. Bemærk: 
Vihar allerede friluftsdage i IF Vikingerne. De foregår typisk i september måned.   
 
Alle forslag vil blive diskuteret i IF Vikingernes bestyrelse. Men vi er nødt til at prioritere. Vi må  
tage stilling til det konkrete arrangement. Arrangementerne kan også konflikte med hinanden. Nog-
le måaflyses. Det er svært at sige på forhånd.   
 
OBS! Adam kan naturligvis kontaktes med hensyn til forslag efter generalforsamlingen. 
 
7. Valg af ny bestyrelse: 
 
Vi skulle vælge en helt ny bestyrelse. Det skete selvfølgelig i forhold til gældende vedtægter. 
 
Vi skulle vælge en kasserer og en (ny) formand på generalforsamlingen, da Kennet Bonde Sørensen 
er trådt tilbage. 
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Ifølge vedtægterne kan vi max være 9 medlemmer i bestyrelsen samt eventuelle suppleanter.  
 

 Kasserer for 2 år – i lige år og ulige?  
 
Lisbeth var eneste kandidat. Hun blev derfor genvalgt.  
 

 Formand for 2 år: 
 
Der var imidlertid 2 formandskandidater! Jeanette og Charlotte. Situationen måtte derfor afgøres 
ved et kampvalg. Så der måtte skrides til skriftlig afstemning. Stemmetællere var Tim og Sanne.   
 
Inden kampvalget præsenterede Jeanette og Charlotte sig selv. Formandens rolle er kort fortalt at 
tegne foreningen udadtil, at bistå Adam med indkaldelse og invitationer samt at deltage i de store  
arrangementer.  
 
Valget udmøntede sig i, at Charlotte blev valgt som ny formand. Charlotte blev bagefter lykønsket. 
Notér: Formanden blev valgt for det næste år! Altså kun i 1 år!  
 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Nye er: Anders, Charlotte, Jeanette, Berit og Christina.  
 

Bestyrelsesmedlemmer i Vikingerne er derfor nu: Charlotte, Lisbeth, John, Lola, Jeanette, Anders, 
Berit, Christina og Thomas.  
 
Sanne og Tim blev valgt som suppleanter.  
 

 Revisor for 1 år 
 
Anne Marie Pedersen blev genvalgt. Revisorsuppleanter er nu: Tim og Sanne.  

 
Adam fortsætter som konsulent. Vi konstituerer os efterfølgende ved (d)et kommende  
bestyrelsesmøde.Generalforsamlingen bemyndiger således bestyrelsen til at fordele poster.  
 
Kennet og Tetjana modtog en farvelgave. God vind til jer begge! Det gælder selvsagt også Jette.  
 
8. Eventuelt: 
 
Tetjana stopper efter mere end 10 år i IF Vikingerne. Hun følte sig desværre nødsaget til at forlade 
IF Vikingerne på grund af (som hun sagde:) et dårligt miljø i foreningen.Hendes kritik blev dog 
ikke desto mindrenoget personlig til slut. Det er muligt, at hun vender tilbage.  
 
Lola fulgte op på det. Hun søger mere respekt og forståelse i foreningen. Der har været en del  
misforståelser.  
 
Vi besluttede at tage diskussionen op på det kommende bestyrelsesmøde. Eventuelt under punktet: 
Kommunikation.  
 
Diana udtrykte tilfredshed med mødet. Der er altid gode oplevelser at dele i IF Vikingerne.  
 
Der var selvsagt også stor ros til Adam. Tak, Adam!  
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Efter mødet spiste vi en middag: Stegt flæsk og persillesovs! Med god appetit!  
 
Næste bestyrelsesmøde i IF Vikingerne finder sted onsdag d. 11. maj 2022 fra kl. 16.00 på  
Klintegården 
 
Tak for en fortræffeliggeneralforsamling!  
Referent: Thomas Wester 

                                                                    Frederikssund d. 22. april 2022. 
 


