
 
Bestyrelsesmøde i Vikingerne på 

Klintegården onsdag d. 2.  
marts 2016 kl. 14.30-16.00  
 

Referat ifølge dagsorden 
 
 
 

Fremmødte: Torben, Lisbeth, Jonas, Anna, Mette, John, Jette  
og Thomas.  
 
Afbud:  Ingen!  
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 
 

Referatet blev godkendt! 
 
2. Opfølgning fra sidste møde: 
 

Siden sidst har der været 2 idrætsbegivenheder: Floorbal workshoppen i Frederikssund Hallen og 
Limone CUP ‘en i Lyngby.  

 
Jonas orienterede: Hvad angår Floorball workshoppen fredag d. 12. februar i Frederikssund Hal-
len, så var vi 16 deltagere fordelt på de 2 foreninger. Arrangementet var en succes. Visse delta-
gere var til stor hjælp; fx ved opsætning af bander.  

 
Arrangementet vil blive afviklet igen.   

 
Apropos fut salen i Lyngby; Limone Cup: tirsdag d. 23. februar: Der var flere deltagere samt 
personaler fra Skibbyhøj. Det var en rigtig god begivenhed! Vi fik en 4. plads, hvilket vel var til-
fredsstillende.  

 
Vi har fået en invitation fra Aalborg, som bygger videre på Italiens-arrangementet i fodbold. 
Stævnet finder sted i starten af april 2016. Jonas tager med som leder. 

 
3. Gensidig orientering: 
 

Anna har tilmeldt sig relevante idrætskurser i Region Hovedstaden.   
 

Torben omtalte kort et møde i Jægerspris som han skulle til efterfølgende. Mødet handler om 
Frederikssund Kommunes nye tiltag på idrætsområdet – det nye idrætscenter ved Ådalens Skole 
Nord.   
 
Jonas har ved et andet møde bl.a. givet udtryk for en opmærksomhed ved de fysiske omgivelser, 
fx mulighed for mindre rum, caféer og haller.  

 
4. Økonomi: 
 

Lisbeth orienterede kort: Det går godt med kontingentindbetalinger!  
Hun udleverede også regnskab! Status pr. 1. marts 2016: knap 241.500 kr.  

 
Kommende arrangementer: 



• Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 6. april fra kl. 10.00-14.00 i Valhal v. Frederiks-
sund Hallen. Henning har meddelt, at han er villig til at lade sig vælge som dirigent. Thomas 
stiller op som referent. 

 
Menuen står på stegt flæsk og persillesovs - vi gentager således successen fra sidste år. Der 
skal naturligvis også være noget til dem, som ikke er til denne ret! Såfremt man ønsker at 
deltage i spisningen, kræver det tilmelding senest torsdag d. 31. marts. Der aftales nærmere 
med Café Hanne!  

 
Der skal indkøbes ½ liters vand + sodavand (på dåser) - såvel med som uden sukker.  
Kaffe, te og frugt købes i Cafe Hanne.  

 
Vi plejer at have et pænt fremmøde til generalforsamlingen, idet mere end 25% af vores 
medlemmer deltager.  
Vi bør gøre vores medlemmer opmærksom på, at man ikke risikerer at blive indvalgt i besty-
relsen, hvis man ikke er interesseret heri. Alle i bestyrelsen, undtagen formanden Torben, er 
på valg i år, og alle er villige til genvalg inklusive revisor (Anne Marie Pedersen).  
Der har efterfølgende været kontakt til Henning Otterstrøm, som har sagt ja til at lade sig 
vælge som revisorsuppleant.  

 
På generalforsamlingen kan vi med fordel gøre brug af en projektor. Der skal udarbejdes en 
collage, som kan anskueliggøre, hvad der er sket i det forløbne år. Dette kan således vises 
via en projektor.  
Torben udarbejder forslag til bestyrelses beretning som bestyrelsesmedlemmerne, så hver 
især, kan kommentere.  

 
På generalforsamlingen skal vi med baggrund i bestyrelsens beretning bl.a. drøfte 

o Skal der være en minimumstilmelding (fx 10), for at et arrangement kan gennemfø-
res? 

o Indbetaling ved tilmelding. 
o Ændring af navnet ”Idræt for Sindslidende” til ”Idræt for Sindet”.  
o Gratisarrangementer?   

 
Det er ikke alle bestyrelsesreferater som ligger på hjemmesiden - dette skal der rettes op på. 
I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, skal der gøres opmærksom på, at det 
nu er tid for indbetaling af kontingent for 1. halvår 2016.  

 
Jonas gør ved onsdagsidrætten medlemmerne opmærksom på generalforsamlingen, og at 
man ikke skal frygte at blive valgt mod sin vilje.  

 
• Skitur 

 
Der blev afholdt et møde mandag d. 29. februar i forbindelse med skituren til Branæs. Der er 
kun 6 medlemmer og 2 personalerepræsentanter som deltager i år, men meget tyder på, at 
der fremadrettet (læs: til næste år) vil komme flere. Det er sandsynligt, at den omstrukture-
ring som har fundet sted i Frederikssund Kommune har haft indflydelse på antallet af til-
meldte.  
Der er også en del der tyder på, at man fra 2017 igen kan begynde at samarbejde med andre 
idrætsforeninger indenfor ”Idræt for Sindet”.   

 
• Uofficielt DM i Volleyball 

 



            2 hold skal afsted til Vejle torsdag d. 14. april. Personale er Maria + Jonas. Tilmelding fin-   
            des på websitet.  
 

• Sund by løb 
 
Løbet foregår i lighed med de 2 sidste år i Søndermarken på Frederiksberg. Sidste tilmelding 
er søndag d. 10. april!  
Løbet er gratis for medlemmer af Vikingerne. Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr.   

 
• Vejle festival 

 
Bemærk: der er pt. 4-5 tilmeldinger. Der skal være mindst 1 personale fra socialpsykiatrien 
på festivalen!  
Prisen for medlemmer er, som besluttet på sidste bestyrelsesmøde, 500 kr. i år. 

 
• Friluftsuge 

 
Prisen blev ikke besluttet. Jonas: annoncering i skrivende stund om 2 uger. Tilmelding fore-
går (som altid) på hjemmesiden. Prisen blev fastsat til 1.700 kr.  

 
5. Næste møde: 
 

Næste møde aftales efter generalforsamlingen.  
 
6. Eventuelt:  
 

Mette Windekilde har udvist interesse for et idrætsrelateret kursus, men bestyrelsen ønsker gene-
relt at få forelagt en kursusbeskrivelse, inden eventuelle kurser kan bevilges.  

 
Jonas orienterede om hans deltagelse i møder med såvel forvaltningen som politikere, hvor man 
gennemgik ”Frederikssundmodellen”.  

 
Klintegården har fået en invitation fra idrætsforeningen på Orion. Det blev aftalt, at Jette under-
søger, om Vikingernes medlemmer kan deltage i Orions arrangement. Punktet tages op på næste 
bestyrelsesmøde.  

 
Tak, for et glimrende, interessevækkende bestyrelsesmøde!  

 
                                                                                                             Referent: Thomas Wester 
                                                                                                         Frederikssund d. 6. marts 2016.  

                                                  

 


