
Bestyrelsesmøde ved Verner 28/9 2015 

Tilstede: Kim, Lene, Verner, Ejnar og Jan. 

1: Referatet er godkendt. 

2: Nyt fra formanden.  Kim har haft kontakt til RVC og har dags dato modtaget mail fra RVC. Kim 

forespurgte RVC, om de havde noget som de, havde behov for at vi tog med på vores bestyrelsesmøde. Det 

havde de ikke.  

3: RVC forespurgte på mail, vi alle har modtaget, om vi vil med til filmoptagelse på RVC. Ejnar har lagt 

mailen på facebook.  

4: På vikingekontoen står der dags dato 25.694,93 kr. Den 1/1 2015 var der 27824,87Kr. på kontoen. 

 5: Ugen var meget blandet pga. situationen omkring Preben. Den startede godt og positivt, men sluttede 

mindre godt. Vores teltlejr i Ribe by fungerede fantastisk, mange mennesker var igennem lejren og det var 

dejligt at have en fast base. Ideen med at vi var i teltlejren om aftenen var god og hyggelig. Som bestyrelse 

vil vi stramme betydeligt op i forhold vikingernes ankomst og afrejse dage og deltagelse i de fælles 

arbejdsopgaver. Alle skal hjælpe med at ordne lejren. Dette vil fremgå af invitationen til uge 30 i 2016. 

Formidling og håndværk, der vil fremover kun blive udsendt navne på de personer der kan assistere med de 

forskellig former for håndværk, deltagerne skal derefter selv tage kontakt til disse personer for at få hjælp 

med dette håndværk. 

6: Bestyrelsen har evalueret Ansager Vikingetræf. De deltagende vikinger fra Dreki har undret sig over at 

mængden af arbejdsopgaver i Ansager, i forholdt til den første udmelding fra Langhuslauget. 

7: Indkaldelse til Uge 42. Kim udsender dette til medlemmerne, med tilbagemelding senest 7/10 2015. Kim 

er ansvarlig for alt vedr. tilmeldingerne. 

Ang. mad i, hvis der er nok tilmeldte så bestilles der mad fra Hviding Forsamlingshus. Ejnar undersøger ved 

Forsamlingshuset, om de vil levere mad til om torsdagen. Kim forhører sig ved RVC om vi kan disponere 

over Den Sorte Diamant i uge 42. Pris for mad om tordagen ca. 150.00 kr. pr. person. Onsdag aften er der 

selvforplejning.  

8: RVC har udsendt mail med datoer der er optaget på RVC.  Vi vil forsøge at invitere til en 

klubaften/syaften på RVC den 28/10 kl. 19.00 og den 23/11 kl. 19.00. Når datoerne er fastlagte, så vil Ejnar 

rundsende SMS til medlemmerne. Kim tager kontakt til RVC i forhold til at bestille lokaler. 

9: Kim har modtaget nogle mails fra Preben med Dreki vikingerne papirerne. Kim har ikke modtaget nogle 

mapper eller lignende fra Preben. Ejnar har ændret navnet på formanden for foreningen, sådan at Kim som 

formand for Vikingerne er anmeldt som kontaktperson, sammen med Ejnar, ved kommunen.  

Kim tager kontakt til Preben for at høre om hvad formanden har af opgaver, så Kim er opdateret. 

Når der kommer mail fra RVC tilsendes den kun til Kim og Lene. Kim vil høre om RVC vil fremsende mails til 

hele bestyrelsen fremover. 

10: Eks. Fremover vil der blive en fast tovholder, der er hovedansvarlig for materiel, værktøj m.m. Denne 

tovholder vil gennem hele uge 30 være ansvarlig for sit område og klubbens materialer. Tovholderen vil 

have hjælpere gennem ugen, men skal holde kontrol med materialer m.m. 



11: Der er indkøbt hampereb til vores klubtelt. 

12: Modtaget mail fra Kommunen ang. om vi som klub vil stille med en kontaktperson i forhold til tilflyttere 

til Danmark. Som bestyrelse ønsker vi ikke at være med i dette. Ejnar tager kontakt til kommunen og 

meddeler dem at det kan vi ikke tilbyde. 

13: Ejnar har modtaget en henvendelse ca. omkring uge 30 fra Claus Davidsen og Anne Marie. De meddelte 

at de ikke kom i uge 30, da mængden af ridning i uge 30 var på et minimum. Dette har bestyrelsen forholdt 

sig til og vi gør opmærksom på at der nu er mere hest på RVC end tidligere og at dette er sket i samarbejde 

med RVC. 

14:  Næste bestyrelsesmøde skal afholdes først i januar i 2016, da Ejnar skal ud at rejse. Rideudvalget 

inviteres til dette møde. Vi vil prøve at holde mødet mandag den 4/1 2016. 

15: Bestyrelsen har talt om mulige emner bl.a. medlemmerne til den kommende bestyrelse. 

 

 

 

 


