Bestyrelsesmøde i Vikingerne i
Frederikssund hallen onsdag d. 9.
august 2017 kl. 16.30-18.00.
Referat ifølge dagsorden
Fremmødte: Lisbeth, Jonas, Anna, Charlotte, Gert, Jette, Thomas og Torben.
Afbud: Mette, Victoria, Tim og Rikke (SKP).
Anna bød velkommen!
1. Godkendelse af referat:
Se forrige referat. Rettelser, hvad angår: 7. Kommende arrangementer: Las Playitas på Fuerteventura:
”Det blev tidligere kaldt for: Club Santa” og
”Det blev besluttet, at Vikingerne bidrager med et tilskud på 500 kr. pr. deltager” slettes!
I øvrigt: Der var desværre byttet om på rækkefølgen af møderne: Evaluering af I & Festivalen og
bestyrelsesmødet i Vikingerne!
Bortset fra disse, noget alvorlige anmærkninger, blev referatet godkendt!
2. Opfølgning fra sidste møde:
Anna havde et mellemværende med den nye velkomstfolder for Vikingerne.
Den tidligere pjece ligger stadig på Vikingernes website. En ny trefløjet udgave er udarbejdet af Jonas. Den
skal selvsagt erstatte den gamle pjece. Torben sørger for at udskifte den gamle pjece med den nye.
I øvrigt: Torben er ansvarlig for at lægge nyheder op sammen med Jonas. Det er bestyrelsens ansvar
(fremadrettet) at levere materiale til dem.
3. Gensidig orientering:
Sommerferien 2017: Der var vel gennemsnitlig 8-10 deltagere på gåturen med udspring fra Klintegården.
Der i blandt var der ikke mange fra Vikingerne. De fleste var fra Klintegården. Hvad angår volleyballen, var
der vel ca. 8 deltagere pr. match. Men her: typisk fra Vikingerne.
Ifølge Jette: En øvelse fremadrettet: Man kan lære at komme til planlagte tidspunkter i sommerferien på
Klintegården!
Formanden Anna havde ordet: Hun er nu optaget på pædagogstudiet. Det er normeret til ca. 3 ½ år. Hun har
derfor annulleret fitnessstudiet (…).
Anna har modtaget en mail fra DAI. Mailen drejer sig om en Kongresinvitation på landsplan, dvs. en
Generalforsamling. Den finder sted i Odense lørdag d. 11. november. Program modtages.
Hvem fra bestyrelsen var interesserede? Charlotte og Anna meldte sig. De to snakker sammen efterfølgende!
Jonas fortalte om et nyt projekt: Indsats for yngre udsatte! Det afvikles lørdag d. 23. september i tidsrummet
fra kl. 11.00-14.00. Det sker alt sammen via Frederikssund Kommune.

Hvad kan vi byde ind med? Vi har en hel ny målgruppe! Fx de 16-17 årige. Vi skal selvsagt være
repræsenteret. Bemærk: Der koster intet at deltage. Det er altså tale om 3 timer med et opbyggeligt eller
konstruktivt arbejde.
Deltagere er: Jonas, Anna og Charlotte! Notér: Alt betales af Vikingerne! Registrer: Det foregår i Slangerup.
Det handler om et godt tilbud for unge - og en god start på et idrætsliv!
Det aftaltes, at Jonas skriver en ansøgning om § 18 midler i Frederikssund på vegne af Vikingerne! Frist. 1.
november 2017.
De unge skal tilgodeses. Bemærk: det bliver stadigt sværere at få tildelt førtidspension! Nogle er mere
økonomisk udsatte end andre!
Et nyt projekt er i støbeskeen: Cykel for sagen!
Der skal (især) søges om § 18 midler til I & K Festivalen, Festivalen i Vejle, Friluftsugen,
instruktøruddannelser og den korte skitur fx til Branäs - som bestemt ikke er en ferie!
Jonas samler op på det til senere! Trygfonden kunne også være et godt emne for ansøgning!
4. Søgning af sponsormidler:
Vejleturen blev lidt dyr! 32.000 kr.! § 18 midler søges igen! Der søges også om midler i Kronprins Frederiks
og Kronprinsesse Marys Fond. Det skal fremsendes digitalt via et ansøgningsskema.
5. Opdatering af Vikingernes hjemmeside:
Det blev aftalt, at alle bestyrelsens medlemmer skal kigge websiten igennem til næste møde, så vi sammen
kan diskutere forbedringer og/eller rettelser.
6. Svømmetider/livredning frem til jul:
Jonas oplyste: Svømmehallen i Slangerup skal renoveres. Den ventes færdig til jul 2017! Så derfor er der
ekstra pres på svømmehallen i Frederikssund.
Det betyder, at vi kun råder over én svømmetid og at vi kun råder over det store bassin (læs: Motionssvømning). Indtil videre afvikles svømningen på torsdage fra kl. 14.00-15.00.
Svømning starter således op torsdag den 24. august. Jonas vil varetage livredningen frem til jul. På sigt skal
der være en mere holdbar løsning (…).
Der skal være et tilbud for Vikingerne + Team 2010. Men: Hvem vil være livredder? Hvem tager en
uddannelse? En frivillig? Spørgsmålene er legio!
7. Økonomi:
Lisbeth: orienterede. Hun udleverede et regnskab! Status i Handelsbanken er lige nu: 62.767,43 kr.
Vær opmærksom på, at vi forventer flere kontingentandele! Interessant: Udgiften til I & K Festivalen blev:
67.615,13 kr. og indtægten til I & K Festivalen blev: 30.736,00 kr.
Nettoresultatet er derfor: 36.879,13 kr.
8. Kommende arrangementer:
•

Krolfstævne på Klintegården:

I skrivende stund: Det fandt sted torsdag d. 10. august. 37 tilmeldte! Problem med dommere. Mest personale.
Aktiviteten kræver planlægning!

•

Friluftsuge:

Kattinge Vig! Lidt primitivt i år! Det foregår mandag d. 14. august kl. 13.00 i Kattinge Vig ved Roskilde i
herlige omgivelser. Der er 10 tilmeldte.
Men hvordan er mulighederne for billed- og videomateriale? Deltagere kan selvfølgelig også tage billeder.
Billederne kan sendes til Torben! Det kan også ske på Facebook. Men: Vikingernes Website er fortsat det
vigtigste medie!
Men: Begge dele kan naturligvis supplere hinanden! Vi drøfter det på næste møde!
•

Cykeltur med DAI d. 10. 10:

Jonas fortalte: vi gennemfører Cykelturen på 10 km d. 10. oktober – ligesom sidste år! Vi fejrer således idræt
for sindet på den dag. Det kræver tilmelding! Jonas går videre med det!
•

Las Playitas på Fuerteventura:

Jonas: Lige nu er der 6 deltagere. Det bliver til noget, det gennemføres – blandt andet sammen med DAI.
•

Golfrejse med Team 2010:

Jonas inviterer til en fælles golftur med Team 2010. Der er 6 deltagere. Det afvikles i det spanske, Malaga.
•

Julefrokost:

Jette meddelte: Det bliver desværre ikke på Hundested Kro i år! Julefrokosten finder sted onsdag d. 20.
december i år.
(N.B.! Vi får en ny forpagter i Frederikssund hallen! Henrik!).
1. prioritet er Kignæs hallen! Med gåtur i Jægerspris og omegn og aktivitet i hallen! Kl. 10.00-14.00. Notér:
Henrik er også forpagter i Kignæs hallen!
Jette, Jonas og Gert arrangerer! Tak!
9. Næste møde:
Møder: Helst på onsdage! Helst i lige uger. Vi blev enige om:
Uge 44. d. 1. november kl. 18.00 på Klintegården. Vi satser i hvert fald på efter kl. 16.00! Der vil blive budt
på spisning efterfølgende!
10. Eventuelt:
Charlotte foreslog at lægge mere materiale ud på Vikingernes website. Websiten skal også opdateres. Som
tidligere nævnt: Folder er lavet, men vi kan selvfølgelig drøfte en opdatering sammen med websiten på næste
møde.
Kan vi gøre Vikingerne mere synlige i social- og distriktspsykiatrien? Kan recoverymentorer informere om
Vikingerne? Der tænkes især på peer to peer!
Kan man invitere til fx onsdagsidræt i Frederikssund hallen? Kan man involvere tidligere brugere af
psykiatrien? FACT? FACT står for: Flexible Assertive Community Treatment!
Tak for et herligt møde med en god debat!
Referent: Thomas Wester
Frederikssund d. 12. august 2017.

