
Bestyrelsesmøde i Vikingerne på  

Klintegården onsdag d. 1.  
november 2017 kl. 18.00-19.30.   
 

Referat ifølge dagsorden 
 
 
Fremmødte: Lisbeth, Jonas, Anna, Charlotte, Mette og Thomas. 
 
Afbud: Tim, Victoria, Rikke (SKP), Torben og Jette.  
 
Anna bød velkommen!  
 

1. Godkendelse af referat: 
 
På vegne af Lisbeth: Mulige sponsorater er i tilfældig rækkefølge: Solar, § 18, Kronprins Frederik og  
Kronprinsesse Marys Fond og FOF.  
 
Bemærk. Charlotte afløser Gert i bestyrelsen.  
 
Referatet ellers godkendt! 
 

2. Opfølgning fra sidste møde: 
 
Anna fortalte om Kongresinvitationen til Generalforsamlingen i DAI-regi. Den fandt sted i Odense lørdag 
d. 11. november 2017. Programmet blev modtaget og sendt til Anna og Charlotte. 
 
Deltagere var: Anna og Charlotte.   
 
I skrivende stund: Peer Huniche var på valg. Han stillede op som Forbundsformand på kongressen. 
Bemærk: Der fandtes ingen modkandidat! Notér: Peer er medlem af Vikingerne.  
 
Vikingerne har selvsagt bakket op om Peer. Se fx opslaget på Vikingernes website! Husk: DAI er en  
paraplyorganisation for Vikingerne.  
 
[I øvrigt: Mogens Damgaard blev genvalgt til bestyrelsen].  
 
Anna og Charlotte berettede om unge og idræt, dvs. unge med handicap (læs: Kick of modellen!).  
 
En afgørende faktor i denne sammenhæng er selvsagt: Forældresamarbejdet! 
 
Der følges op med kurser. Projektet benævnes: Fælles om fritiden! 
 
Partnere er bl.a. SUMH (læs: Sammenslutningen af Unge med Handicap) samt Kultur og Fritid i  
Frederikssund Kommune.  
 
Notér: Projektet er afhængig af fondsmidler. 
 
Vikingerne er naturligvis interesseret i et samarbejde. Men: Hvilke foreninger kan man tilmelde sig hos?  
 
Det er moderne tider: Så man går selvfølgelig på internettet! Fortegnelsen: Bladet: Aktiv og fritid er  
nok lidt forældet eller altmodisch! 
 
Vi taler om et 3 års projekt! Projektet løber i 2016-2018. Frederikssund Kommune har været med siden juni 
2017. 2018 er således sidste år i projektet.  
 
Sponsormidler er søgt af Anna og Jonas. De har søgt hhv. § 18 midler og midler fra FOF! 



Vi agerer alt efter om, hvad vi får af § 18 midler.  
 
Jonas oplyste om emnet: Livredning i Frederikssund svømmehal. Kan Vikingerne aflønne en livredder i  
stedet for Jonas? Der er søgt midler fra FOF på: 10.000 kr. samt 5.000 kr. mere til instruktøruddannelse.  
 
På foranledning af Charlotte, kunne Jonas fortælle, at der er søgt § 18 midler i Frederikssund Kommune på  
i alt: 67.500 kr. Deraf går de 35.000 kr. til Idræts & Kulturfestivalen.  
 
Hvad angår Vejlefestivalen: Der søges i alt om: 15.000 kr. Det tænkes, at det forhåbentlig vil nedbringe  
deltagerprisen til 1.000 kr. pr. deltager. Deraf også tilskud til fx volleyball og fodbold. 
 
Bemærk: Mogens Damgaard er koordinator på festivalen.  
 
Så er der den famøse, årlige skitur! Der søges om 5.000 kr. i § 18 midler i Kultur og Fritid v. Pia Rogren  
Simonsen. Det er endnu uafklaret, om der bliver tale om en 1. dags- eller 2. dagstur. Sidst var en tur til Bra-
næs i spil.  
 
Livredning da capo: Den tænkes afviklet en time hver hos Vikingerne og Team 2010. Der er kontakt til 
Igor fra Frederikssund Svømmehal.  
 
Apropos faktuelle fejl (og gamle nyheder mm.) på Vikingernes website: Det vil blive taget op på næste mø-
de, som bliver et heldagsmøde. I øvrigt: Sammen med punktet om brug af Vikingernes Facebookside  
(Se pkt. 5.). Rettelserne bliver foretaget af Torben W og Jonas.    
 

3. Gensidig orientering: 
 
Anna rapporterede om eventen: Sport 2017 i Jyske Bank Boxen i Herning! Det afvikles lørdag d. 6. januar 
2018. Der er to pladser, men kun for foreningens medlemmer. Svar udbedes: Senest i uge 45.    
 
Charlotte meldte sig sammen med Anna. I tilfælde af afbud, træder Thomas til. Bemærk: Musik leveres af 
Nik & Jay. Man kan opleve kendte sportsudøvere på en ny og anderledes måde.  
 
Anna nævnte også temaet: Flygtninge. Dansk Flygtningehjælp og Frederikssund Kommune vil kontinuerligt 
arbejde sammen omkring inklusion af flygtninge! Der blev afholdt et (plenar)møde, hvor Anna deltog. 30 
deltagere mødte op!  
 
Vort bestyrelsesmedlem Gert Zøllner er afgået ved døden. Hvil i fred! Charlotte afløser derfor Gert som  
ordinært medlem.  
 

4. Opdatering af Vikingernes hjemmeside: 
 
Emnet bearbejdes på næste (heldags)møde!  
 

5. Facebookside: 
 
Emnet bearbejdes på næste (heldags)møde!  
 

6. Økonomi: 
 
Lisbeth orienterede: Saldo pr. 1. november 2017 i Handelsbanken er: 89.381.83. kr.  
 
En tilføjelse: Anna har fået kort til banken!  
 

7. Kommende arrangementer: 
 

 Badmintonturnering på Orion: 
 
Charlotte kommenterede: Et godt arrangement i Hillerød!  Der blev vundet medaljer til Vikingerne! Flot!  
I alt 15. doubler deltog.  



I øvrigt: Kan Orion være en deltager på næste Idræts & Kulturfestival? Det bør undersøges.  
  

 Las Playitas på Fuerte Ventura: 
 
Jonas: Intet nyt. DAI arrangerer fortsat, og man betaler stadigvæk en mindre deltagerbetaling. 
 
Lige nu er der 5 deltagere fra Vikingerne – samt 29 andre! Men: Hvad er udgiften pr. person?  
Udgangspunktet er selvsagt, at man kun betaler for det, man deltager i.  
 
Det kan nok anbefales, at man får meddelt en bruttoudgift – før rejsen! Kan det ske næste gang i 2018? 
 
Las Playitas er anderledes end Club la Santa. Basisprisen er noget lavere, faktisk ca. 2.000 kr. billigere.  
Til gengæld skal man betale for mange aktiviteter. Men prisen vurderes i sidste ende at blive nogenlunde  
udlignet for deltagerne - man kan købe mange aktiviteter for 2.000 kr. 
 

 Golfrejse med Team 2010: 
 
Jonas kommunikerede ud, hvad angår rejsen til Malaga: Der var 4 deltagere fra Team 2010 og 2 fra  
Vikingerne.  
 
Pris: 5.500 kr. med begge foreninger! Bemærk: Flere foreninger har handicapgolf, men Vikingerne er  
den eneste forening med golf for psykiatrien. 
 
De aktuelle golfspillere hjælpes ad i aktiviteten! Man laver golf sammen i andre sammenhænge eller  
konstellationer.  
 

 Julefrokost: 
 
Julefrokosten gennemføres i Frederikssund hallen onsdag d. 20. december 2017. Hallen er booket.  
 
Vi har valgt at være i dansesalen, hvor vi selv kan disponere.  
  
Jette og Jonas har snakket sammen. Pris pr. deltager: Buffet: 100 kr. + drikkevarer. Kostprisen er 170 kr., 
så Vikingerne giver altså et tilskud på 70 kr. 
 
Der er tre aktiviteter på dagen: 1. Håndbold fitness, 2. En gåtur rundt omkring Kalvøen og 3. Hjælp med  
at forberede julefrokosten! Idrætsteamet vil også være der.  
 
Foruden spisning vil der også være: Banko, sang og (måske) lidt dans! Vel mødt!   

 
 En dags tur på ski?: 

 
Jonas har haft en dialog med Skibbyhøj. Hvad er deres ønsker? Kan vi samarbejde? Skal det være en 
1. eller 2. dages tur? Branæs? Jonas taler videre med Skibbyhøj om budget og planlægning! 
 
Friluftsarrangementer med Team 2010 skal også nævnes i forbifarten.  
 
Hvordan står det til med sejladsen? Vi udsætter det til et senere møde! 
 

 Nyt årshjul?: 
 
Det blev aftalt, at Jonas udarbejder en råskitse til et årshjul! Skal årshjulet på Facebook? Og hvad med  
formatet på årshjulet?  
 
Vigtigt: Vi skal gøre os vores tanker til det kommende heldagsmøde!   
 

8. Næste møde (heldagsmøde?): 
 
Næste (heldags)møde finder sted fredag d. 12. januar 2018 mellem kl. 09.00-15.00 på Klintegården.  



9. Eventuelt:  
 
Jonas: Frederikssund hallen var lukket onsdag d. 22. november pga. KV17. Han forslog derfor skøjteløb eller  
svømning i Hørsholm Idrætspark for 50. kr. inklusive transport. Det blev afviklet i tidsrummet mellem kl. 
10.00-13.00.  
 
Apropos Idræts- og Kulturfestivalen. Der er bestemt en dato: Det bliver torsdag d. 31. maj 2018.  
 
 
 
Tak for et rart og interessevækkende møde!                                                       
                                                                                                                  Referent: Thomas Wester 
                                                                                                           Frederikssund d. 23. november 2017. 


