
Bestyrelsesmøde i Vikingerne 
på Klintegården, Frederikssund  
d. 14. januar 2015 fra kl. 10.00-16.00.  

 
Referat 

 

 
Fremmødte:  
Torben W., Lisbeth, Anna, Jette, John, Jonas, Mette F. og Thomas. 
 
Afbud:  
Torben S. 
 
Torben W. bød velkommen!     
 
Referatet blev godkendt!  
 
Generalforsamlingen: 
 
Bestyrelsen er enig om, at Vikingerne er en idrætsforening, der som udgangspunkt gerne må 
være uafhængig af Frederikssund. På denne baggrund besluttede bestyrelsen at indstilles ne-
denstående ændringsforslag til generalforsamlingen. 
 
Det er vigtigt, at de, som ønsker at være medlem af bestyrelsen, er såvel seriøse som indstil-
let på at udføre et stykke arbejde for foreningen.  
Det er vigtigt, at man føler tryghed ved arbejdet, hvorfor det i nogle situationer kan være 
værdifuldt med en støtteperson, som er til stede under møderne.    
 
På baggrund af ovenstående var der enighed om, at bestyrelsen vil indstille til generalforsam-
lingen, at der foretages en vedtægtsændring:  
 
§ 5 Kontingent: Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære ge-
neralforsamling. Kontingentet opkræves halvårligt forud.  
Medlemmer af bestyrelsen er kontingentfri. 
 
§ 8 Bestyrelse: 

A. Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af min. 5 og max. 9 personer, der er 
valgt på generalforsamlingen. 
Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at være ledsaget af en hjælper (uden taleret), er 
dette muligt.  
 

Planlægning af generalforsamlingen:  
Dato og sted ligger fast: Onsdag d. 15. april mellem kl. 10.00-14.00 i Frederikssund Hallen! 
Spisning fra kl. 12.00 – Café Hanne laver maden. Forplejningen består i stegt flæsk og persil-
lesovs!  
Såfremt generalforsamlingen ikke er afsluttet inden kl. 12.00 - arbejdes der videre efter fro-
kosten. Man skal tilmelde sig spisningen.  
Såfremt der tilmelder sig mere end 40 deltagere, må det overvejes, om generalforsamlingen 
samt spisning skal foregå i Valhalla - og ikke i cafeteriaet.  
Vi spiser således enten ovenover cafeteriaet eller (altså) måske i Valhalla!  
Jonas aftaler nærmere med Hanne og Gert i cafeteriaet!  
Torben W. står for indkaldelsen - via internet! 
 
N.B. Man skal tilmelde sig inden påsken 2015!   
 



Torben er på valg i år som formand - Lisbeth først til næste år som kasserer! 
 
Vi håber rigtig mange vil møde op - ingen skal ikke være bekymret for at møde op og deltage 
i Generalforsamlingen! Det skal være en hyggelig dag for alle! 
John vil berette om Generalforsamlingen på Værestedet Under Elmen!  
  
Opsamling på forslag fra medlemmerne på generalforsamlingen 2014 samt besty-
relsens beslutninger gennem året: 
 
� Information til medlemmerne via websites + e-mails kan komplementere hinanden! Vi 

skal bruge flere værktøjer i formidlingsprocessen: 
For at sikre optimal information til medlemmerne blev det besluttet, med udgangspunkt i 
medlemmernes mailadresser fra medlemslisten, at tilmelde samtlige Vikinger som abon-
nenter. Informationer til medlemmerne sker således primært via hjemmesiden.     
Det er vigtigt, at hjemmesiden hele tiden opdateres - det blev aftalt, at John og Torben 
jævnligt vil mødes kortvarigt for at sikre, at siden er opdateret.   

 
Indmelding/udmelding foregår stadigvæk på websiten! Se menuen: Kontakt! 

 
Alle (også ikke medlemmer) har mulighed for at abonnere på hjemmesiden og derved bli-
ve opdateret om foreningen. E-mails kan være mere personlige og kan fortsat anvendes!  
Pas på, det ikke bliver spam eller får karakter af overinformation!  

 
� Ridning: 

Helt klart en succes, men vi må indrømme: Det er alt for dyrt! Vi sletter derfor aktiviteten. 
Men måske er det en mulighed udi fremtiden? Ny planlægger og tilrettelægger kunne væ-
re Skibbyhøj! 

 
� Mere frivillighed: 

Vi kommer ikke udenom, at personalet skal kunne tilbyde frivillighed! Men: Hvad driver 
frivilligheden? Frivillighed er bestemt ikke det samme som et normalt arbejde! Det har i 
hvert fald ikke karakter af almindeligt arbejde! Vi må alle ofre noget! Det handler alt 
sammen om tid og ressourcer! 

 
� Vikingernes tilbud:    

Er Vikingernes program (for) ambitiøst? Er der for mange tilbud? Er vi ved at blive mætte?   
Er målet, at borgerne skal animeres? Er det selve incitamentet?  

 
� Anvendelse af hjælpetrænere som har taget et trænerkursus (Helle og Anna): 

Intet konkret nyt! 
Kan Helle og Annas kompetencer måske udnyttes i ”Team 2010”? Kan de være kommende 
instruktører?  

 
� ”Åbent hus – en onsdag i starten af sæsonen: 

Hvem er vi? Hvordan gør vi tingene? Knowhow? Kom og mød os! Formålet er at eksponere 
Vikingerne. Sikre, at borgerne er bekendt med Vikingerne. Målrettet især for psykisk sår-
bare! 
Hvis det besluttes at holde et sådan ”åbent hus-arrangement”, kan det overvejes, om det 
skal ske via en artikel i Lokalavisen! Hvis vi taler om et ”åbent hus” i socialpsykiatrien, så 
er det vigtigt, at alt personale er til stede! Arrangementet er for alle dem, der ikke allere-
de kender os! For ALLE uanset tilknytning! Vi mødes på lige niveau! Det kunne finde sted 
efter sommerferien. Vi eksisterer! Vi er til! 

 
� Sociale arrangementer/Fødselsdagsfest; Vikingerne fylder 15 år d. 21. april 2015: 

Punktet blev drøftet, men da selve dagen ligger meget tæt på fx Idræts- og Kulturfestiva-
len, Sundbyløbet m.m., blev det besluttet at udsætte drøftelsen til generalforsamlingen.   



Vi bestræber os (imidlertid) på, at eventen afholdes i det indeværende år! Sandsynligvis 
som et jubilæum i efteråret, måske en af dagene i psykiatriugen i efteråret.   
Der kunne også arrangeres spontane ture, fx hvis et medlem vil se en fodboldkamp, kun-
ne han/hun annoncere via Facebook eller hjemmesiden, at nogle medlemmer deltager – 
”så møde op hvis du vil med, xxx kl. xxx” 
I spil var bl.a. en årsfest! Altså fx et aftenarrangement med spisning!  

 
� Klubblad: 

Nu har vi ikke længere et Nyhedsbrev, som et fysisk medie i papirformat. Kunne et klub-
blad indeholde opstart og program for Vikingerne? Et klubblad er meget ambitiøst! Hvem 
skal administrere det? Det kræver for mange ressourcer!  Bestyrelsen besluttede, at man 
ikke umiddelbart vil tage initiativ til et sådan, men henviser til hjemmesiden.   

 
� Psykiatriuge i efteråret 2015: 

Vi taler om en hel uge – uge 36! Der er planlagte temaer hver dag! Især motionsdagste-
maet!  
Brugere- og pårørendeforeningerne: SIND, LAP og Bedre Psykiatri er også medspillere! 
Vikingerne deltager ved at holde ”Åbent hus” + sejlads onsdag d. 2. september! Det er 
vigtigt, at Vikingerne byder ind!  
Der er også planlagt en fælles gåtur med Vikingerne. Krolf er også i spil osv. Der skal 
selvsagt også være idrætsaktiviteter på søndagen! 
Såvel Klintegården som Skibbyhøj, støttecentrene, Undervisningscenteret, Jobcenteret og 
Cafe Danner har også en række af tilbud.  

 
� Cykling: 

Aktiviteten eksisterer allerede som et tilbud fra Klintegården. 
Det overvejes, om der er ressourcer til et større arrangement – hvor man fx cykler over 
en længere strækning. Der er dog bl.a. følgende problemstillinger: Ressourcer, instruktø-
rer – og skal der være et mål med aktiviteten? Kunne det være et cykelforløb for stjerner 
og vandbærere? Skal vi investere i cykler? Der skal være åbent for alle medlemmer – selv 
dem, der er foruden cykel! Men driften af cyklerne kan være et problem! Skal vi oprette et 
cykle-service team? Leje eller lease? Hvad kan cykling erstatte? Hvilke dage på en uge? 
Findes der en allerede eksisterende klub, vi kan koble os på? 
Under alle omstændigheder: Det er en god motionsform til vores medlemmer! Men også 
noget mentalt. En feel good fornemmelse! 

 
� Sejlsport – herunder Kanoprojekt: 

Ingen succes i 2014 med kanoerne for borgerne! Det er oppe ad bakke! Kan kanoprojektet 
kobles sammen med kajakaktiviteten? 
Der er for få deltagere såvel som instruktører. Lige nu er deltagelsen altså utilfredsstillen-
de! Til sejladsen ville det være godt med 6 borgere og 2 instruktører!     
Sejlsport bør indgå i drøftelserne på generalforsamlingen. Skal det fx være en aftenting 
udenfor normal arbejdstid?  
Sejladsen kunne fremover være en aktivitet med Spiren. Det kunne typisk være noget for 
unge mennesker!  
Hvordan rekrutteres medlemmer?   
Torben W. meddelte, at sejlads med ”MINI 12’eren” er droppet! 

 
� ”Leg i byen”: 

Et forberedende møde finder sted onsdag d. 25. februar mellem kl. 19.00-21.00. i Frede-
rikssund Hallen. Selve begivenheden: ”Leg i byen”: Fredag d. 12.juni 2015. Belært fra 
sidst: Der kræves større opbakning! 

 
� Referater på Vikingernes website: 

Bestyrelsesreferater forefindes på websiten! Torben W. og John er ansvarlige for opdate-
ring af siden – de aftaler at mødes en gang mdl. 

 



� Deltagerbetaling/tilskud i forbindelse med deltagelse i stævner/turneringer: 
Bestyrelsen besluttede, at deltagelse i stævner og turneringer skal være gratis for med-
lemmerne.  
Ved arrangementer som fx Sundbyløb, Vejlefestival, Friluftsugen m.m. skal der fortsat 
være deltagerbetaling – inkl. højere betaling for ikke medlemmer.  Bestyrelsen fastsætter 
deltagerprisen på de enkelte arrangementer. 

 
Friluftsugen 2015: Koster 1.700 kr. i DAI-regi. Vejle-festivalen: 1.200 kr. Kørsel betales af 
Vikingerne.  

 
� Kontingentindbetalinger – Kan vi blive bedre til at orientere Vikingernes medlemmer: 

Lisbeth fortalte, at hun netop har sendt rykkerskrivelser ud til en lang række medlemmer, 
som er i kontingentrestance.  
Kontingent betales som udgangspunkt ved indmeldelsen – der vurderes i de konkrete til-
fælde, for hvilken periode det indbetalte kontingent dækker – fx hvis man melder sig ind 
februar måned og samtidig indbetaler kontingent, vil det således dække 1. halvår.     
 
Kontingent skal som udgangspunkt betales 1. april og 1. oktober. Pris: 300 kr. 
Det bør overvejes at anbefale medlemmerne at lave en fast overførsel af kontingent til Vi-
kingerne via netbank.  

 
Næste møde: 

Torsdag d. 26. marts kl. 15.00-16.30 på Park vej 4-6 i Jægerspris! 
Kørsel fra Klintegården kl. 14.30 med Jette Andersen!     
På dette møde skal bestyrelsens budgetforslag til generalforsamlingen bl.a. drøftes.  
 

Tak for et fortrinligt møde           
Referent: Thomas Wester 

                                                                                      Frederikssund d. 24. januar 2015.        
 


