
Heldagsmøde i Vikingerne på  
Klintegården fredag d. 12.  

januar 2018 kl. 09.00-15.00.   
 

Referat ifølge dagsorden 
 
 
Fremmødte: Lisbeth, Jonas, Anna, Charlotte, Mette, Torben, Jette og  

                      Thomas. 

 

Afbud: Tim, Victoria og Rikke (SKP).  

 

Anna bød velkommen!  

 

1. Godkendelse af referat: 

 

Referatet blev godkendt!   

 

2. Opfølgning fra sidste møde: 

 

Jonas orienterede: Vi har fået svar på vores ansøgning om § 18 midler fra Frederikssund Kommune for  

kalenderåret 2018: Vi er blevet tilgodeset med 30.000 kr. Tak!   

 

Det skal anføres, at det er blevet stadigt sværere at få tildelt § 18 midler! Det skyldes hovedsageligt, alt andet 

lige, at der over tid er kommet flere ansøgere til puljemidlerne.  

 

Dette indebærer selvsagt, at vi (også) må skaffe midler andre steder fra. Dvs. supplere op med legater og  

fond midler.  

 

Lisbeth foreslog derfor på sidste møde, at Vikingerne skal søge midler fra FOF i Frederikssund. Kort fortalt, 

er FOF udbyder af folkeoplysning og foredrag. Vi har efterfølgende fået tildelt et sponsorat fra FOF  

Frederikssund på 15.000 kr. Likviditeten skal være i orden.  

 

Dette beløb skal finansiere emnerne: uddannelse af livredder og instruktørkurser.   

 

Så er der folkeoplysningsudvalget i Frederikssund Kommune. I dette ressort, tænkes der ansøgt om tilskud til 

især aktiviteter. Faktisk er det sådan, at politikerne udelukkende giver midler til konkrete aktiviteter!  

 

Bemærk: Aktiviteterne gives som udgangspunkt kun til medlemmer/trænere under 25 år, det skal undersøges 

hvor mange det drejer sig om. 

 

Jonas har skaffet et nyt emne som livredder! Hun hedder Anna Elkjær. Det er planen, at Anna E starter  

torsdag den 18. januar.  De øvrige instruktører fortsætter livredderkurset, således at de kan vikariere, eller 

træde til, hvis Anna E skulle være forhindret. Frem til sommerferien er Vikingerne og Team 2010 fælles om  

svømmetiderne. Der er altså et tilbud om svømning på både tirsdage og torsdage, 

  

3. Gensidig orientering: 

 

Anna planlægger at erlægge et besøg på støttecenter Parkvej 4-6 i Jægerspris.  

 

Anna vil berette om sin recovery-proces – og om, hvordan hun nu er kommet i uddannelse. Læs: det er kun 

for personalet.  

 

Hun vil også komme ind på, hvordan man motiverer borgerne til (idræts)aktiviteter. Desangående har Anna 

haft en dialog med Annette Tram; leder af socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune. 

 

Måske kommer Anna også forbi Livskilden for at berette om samme tema.  



Tirsdag d. 20. februar 2018 inviteres der til et inspirationsmøde for (idræts)foreninger, hvad angår børn og 

unge med særlige behov, som kræver støtte og opmærksomhed. Det finder sted kl. 16.30-19.30 i Slangerup 

Idræts- og Kulturcenter. Vi sigter mod gode forløb. Det bliver mere vedrørende.  

 

Kan man tænke idrætsforening på en anden måde? Et fællesskab på tværs af grænser. Kan man styrke  

fritidslivet for udsatte børn og unge? 

 

I forbindelse med projektet ”Fælles om Fritiden” blev der afholdt et Kick-off møde d. 23. september.    

 

Vikingerne er naturligvis repræsenterede i det forum! Anna deltager – om muligt! Hvis man ønsker at  

deltage, så kan man kontakte Anna. 

 

4. Opdatering af Vikingernes hjemmeside: 

 

Der var en del kritik af Vikingernes hjemmeside. Det drejede sig både om indhold og form!  

 

Hvilken funktion har hjemmesiden? Hvad skal den gøre? Først og fremmest skal hjemmesiden være  

opbyggelig! Man skal kunne finde sine oplysninger. 

 

Anna savnede opdateringer på krolf og svømning - især tider og datoer.  

 

Bør emnet aktiviteter indeholde alle aktiviteter? Det kan være svært at finde oplysninger! Der savnes et  

overblik over aktiviteterne. Fx mht. Sund By løbet.  

 

Kan vi lære af DAIs hjemmeside?  

 

Torben bemærkede: Vi kan gøre alt! Men: Hvad mener borgerne?  

 

Pas på faktuelle fejl! De forstyrrer. Er hjemmesiden i fare for at være kedelig? Indhold over form!  

 

Vi kunne også søge professionel hjælp. Men, det bliver dyrt!  

 

Måske skal vi (også) benytte os af Facebook! Se punkt. 5. 

 

Jonas har været god til at opdatere hjemmesiden samt opslag. Er han den rigtige person til at lave  

administrere hjemmesiden? Primus motor? Eventuelt sammen med en anden?   

 

Det blev besluttet, at Jonas fremadrettet står for at lægge nyheder op og opdatere den indholdsmæssige del på 

hjemmesiden. Torben Winkel vil fortsat bidrage med at den tekniske del, opsætning mv. 

 

5. Facebookside: 

 

Vi skal selvsagt bevare hjemmesiden. Men: Den skal være funktionel!  

 

Facebook er et supplement! En ny kultur! Det tænkes, at Facebook kan supplere hjemmesiden. På Facebook 

kan man dele informationer i et samspil med andre – typisk andre medlemmer af Vikingerne.  

 

Den tidligere politik var, at alt, der lå på hjemmesiden, blev lagt direkte over på Facebook.  

Torben vil undersøge, hvordan det er sat op, så vi sparer en arbejdsgang – så, at de nyheder vi lægger på  

hjemmesiden automatisk også deles på vores facebookside. 

 

Registrer: Fx Limone fungerer godt på Facebook. Charlotte: Limones Facebook side fungerer!  

 

Hvem skal administrere Facebook profilen? Jonas er administrator. Charlotte meldte sig som  

vice-administrator på Facebook.  

 

In mente: Mange er skrappe på det digitale område – men nogle er ikke! Mange vælger stadigvæk et  

papirformat. 

 



Konklusion: Facebook skal udnyttes! Hjemmesiden bevares! At Like eller ikke at like! Del og hersk!  

 

6. Årshjul: 

 

Jonas udleverede et årshjul i et nyt, anderledes og pænt layout! Læg mærke til, at der i det kommende  

henvises der til det udleverede papir.  

 

Er det traditionelle årshjul mere konkret og æstetisk?  

 

Det blev drøftet, hvad der skal med på årshjulet? Kun de væsentlige, veldefinerlige aktiviteter eller events.  

Det er dem, der skal prioriteres! Dem, der bliver gennemført med sikkerhed. 

 

Det er muligt, at der kommer andre ting til undervejs!  

 

Fx kan ugeskemaet for Vikingerne ikke defineres. De er derfor ikke en del af årshjulet. De kan ikke  

planlægges på sigt! Årshjulet og hjemmesiden snakker sammen. På årshjulet vil der fremadrettet blive  

henvist til ugeskemaet på hjemmesiden, så medlemmerne (altid) kan finde det opdaterede skema. 

 

Charlotte efterspurgte rigtige datoer! Fx ikke den 1/2 eller d. 01.02 - men derimod den 1. februar! Dette vil 

blive respekteret i forhold til den endelige udsendelse af årshjulet.  

 

Jette gjorde opmærksom på, at der afvikles en krolfturnering fredag d. 25. maj på Klintegården. 

 

Sanct Hans løbet er udfaset! En sommerferie kom i vejen! Det er flere år siden, vi har deltaget! 

 

Orions idrætsdage er endnu ikke fastlagte eller veldefinerede -  og er derfor ikke en del af årshjulet for 2018. 

Vi vil drøfte, om de skal med i 2019, hvis samarbejdet udbygges!  

 

I øvrigt:  

 

Det er vigtigt, at psykiatri- og handicapområdet kombineres! Det er et fortsat, kontinuerligt arbejde! Især  

på lederplan! 

 

Referatet udsendes pr. definition af Thomas Wester til Vikingernes bestyrelse efter møderne! Hvis der er 

små, umiddelbare korrektioner eller værre (læs: især faktuelle fejl) skal Thomas kontaktes.   

 

Formelt godkendes referatet på næstkommende bestyrelsesmøde. Endelig vil Jonas lægge det godkendte  

referat på hjemmesiden. 

 

Det blev foreslået, at Vikingernes julefrokost finder sted d. 19. december.  

 

7. Ændring af kontingentbetaling fra marts/september til april/oktober. Beløbet skal fremgå på  

Vikingernes hjemmeside: 

 

Kan det ænders? Det foreslås, at kontingentindbetalingerne rykkes til senest 1. april/ 1. oktober. 

 

Vi hører ad på generalforsamlingen! Det bør være en formalitet.  

 

På medlemsprocedure: Beløb skal nævnes på hjemmesiden samt fristen. Kontoplysningerne er desværre lidt 

skjulte. Men, de står der! Jonas og Torben undersøger, hvordan vi får det til at fremgå eksplicit på  

hjemmesidens forside.  

 

8. Markedsføring af FOF: 

 

Som tidligere nævnt, fik vi tildelt 15.000 kr. fra FOF. Et krav: Til gengæld, skal vi støtte FOFs virksomhed.  

 

Det kan ske på Vikingernes hjemmeside! Quid pro quo!  

 

9. Minus betaling for styregruppen til I & K festival: 



Det blev foreslået, at styregruppen på I & K festivalen ikke skal betale for deltagelse!  

 

Bemærk: Nogle får dog allerede tilskud. Det drejer sig om (medarbejder)personale.  

 

Der var enighed om, at man i noget omfang skal belønnes! Man skal ikke straffes for at lave arbejde på  

frivillig basis! 

 

10. Økonomi: 

 

Lisbeth noterede omkring regnskab 2017 ex post: Underskuddet beløb sig til 79.725 kr.  

 

Det skyldtes bl.a. at Vikingerne havde en udgift på mere end 30.000 kr. i forbindelse med Vejlefestivalen, og 

at I & K festivalen gav en udgift i omegnen af 37.000 kr.  

 

Egenkapitalen var: 85.163,25 kr. pr. 31.12. 2017.  

 

Kan vi være sikre på kontingentindbetalingerne og § 18 midlerne? Det er ikke i vores hænder. Vi må  

fremadrettet søge legater og fonde. Det er fremtiden.  

 

11. Status på antal medlemmer, restance og evt. rykkere: 

 

Ekstra penge imødeses fra Frederikssund kommune.  

 

Hvem er de facto medlemmer? Problemet er, medlemmerne ikke melder sig ud! Bemærk: Der er desværre 

mange svingdørsmedlemmer. Det er svært at forholde sig til. Det er også drøftet flere gange! 

 

Medlemskab er medlemskab! Der skal ikke findes passive medlemskaber.  

 

Medlemmer af Vikingerne er betalende medlemmer!  

 

Hvad angår botilbuddet Parkvej 12, i Jægerspris: Man melder sig fortsat ind personligt!   

  

Vi er d.d. 218 medlemmer. Lisbeth vil gennemgå den aktuelle medlemsliste med Jette og idrætsteamet ved 

lejlighed! Det kan indebære, at antallet af medlemmer må revideres, da nogle medlemmer måske ikke  

længere er aktive (eller betalende) medlemmer!  

 

12. Kommende arrangementer: 

 

 En dages tur til Vallåsen 

 

Turen går til Vallåsen torsdag d. 1. februar 2018. Jonas har sendt meddelelsen ud. Men: Kan turen  

gennemføres, hvis der ikke er hård frost? Vi har dog 2 reservedatoer: d. 22 februar og d. 1. marts. Hvis de 

også er dårlige, så betales pengene selvsagt tilbage! Alligevel: Der forventes sne på pisterne! Prisen er  

bestemt: 275 kr. Eventen er især for skiløbere, da området er ikke særligt inspirerende for tilskuere/gående. 

 

Det er ligegyldigt, om man er 5 eller 9 i bussen – bare der er plads (prisen er den samme)!  

 

 Generalforsamling 

 

Det blev besluttet, at Vikingernes generalforsamling finder sted onsdag d. 11. april 2018 mellem kl.  

10.00-14.00. Generalforsamlingen foregår på Klintegården.    

 

På dagen vil der være aktiviteter, som fx en gåtur efter generalforsamlingen, fitness eller måske krolf.  

Registrer: Vi råder kun over faciliteterne til kl. 13.00 – den sidste time skal derfor være aktiviteter i området! 

 

Menuen står på stegt flæsk og persillesovs ad libitum! Bestyrelsen møder op kl. 09.30.  

 

Skal generalforsamlingen fremadrettet foregå i dagtimerne eller om aftenen?   

 



Hvor mange borgere møder mon op? Torben gjorde opmærksom på, at forholdsvis mange fra Vikingerne 

dukker op til generalforsamlingen procentuelt!  

 

Og hvem (gen)opstiller til Vikingernes bestyrelse? Nogle havde ikke truffet en beslutning (...).    

 

Vi aftalte derfor følgende: De nuværende bestyrelsesmedlemmer, som på mødet gav udtryk for tvivl om, 

hvorvidt de ønsker at genopstille, skal meddele dette til formanden senest 1. marts 2018.   

 

Det tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne er repræsentanter fra flere, forskellige områder. Sådanne  

medlemmer skal vælges – om muligt! Fx fra Klintegården, Skibbyhøj, SIND osv.  

 

Og hvad med repræsentanter fra Ungeteamet eller Livskilden? Vær opmærksom på, at udvælgelsen sker hos 

medarbejderne! Kan de motivere medlemmerne til at melde sig som bestyrelsesmedlemmer? Samtidigt kan 

de oplyse medlemmerne om, at hvis de ønsker det, kan de som personale deltage i bestyrelsesmøderne (dog 

uden stemmeret) – eller man kan bede en ven om at deltage på samme vilkår. 

 

Sussi Enemark kan promovere nye medlemmer. Vi satser især på de unge!  

 

Kan vi også få Jeannette og Michael (fra Livskilden) med og være en del af gruppen til at planlægge I & K 

festivalen?  

 

 Vejlefestival 

 

Den skal planlægges allerede nu – især pris og annoncering! Og især: Hvad giver Vikingerne i tilskud? 

 

Hvordan er vores borgere stillet økonomisk? Er de på pension eller ikke på pension? Måske kontanthjælp? 

 

Nogles økonomiske råderum er mindre end andres!  

 

Men har pensionister de facto mange penge! Hvad er sandheden? Pro et contra? Skal vi have en  

differentieret betaling? En buffer? Det blev imidlertid bestemt, at prisen skal være ens for alle.   

 

Lisbeth foreslog, at Vejle festivalen skal koste 1.000 kr. pr. deltager. Det blev besluttet.  

 

[Det er Vikingernes ambition hellere at bakke op omkring aktiviteter, som fx festivaler eller friluftsture, som 

gavner de mange medlemmer, fremfor La Santa eller Playitas, som kun er for de få].  

 

Spørgsmålet er imidlertid, om tilskuddet har en praktisk betydning – eller er problemet kun akademisk? 

 

Det blev afgjort, at der ikke gives tilskud til La Santa eller Playitas i 2018.  

 

Aktiviteter skal bero på sig selv – økonomisk!   

 

Der skal uddeles en idrætslederpris! Vikingerne kan også indstille en person. Det ville i hvert fald være  

betænksomt! Bemærk: Kravet er, at man ikke må være lønnet! Vi har en person i spil.  

 

Kan Vikingerne og Team 2010 planlægge en fælles træningslejr og grupperejse – men uden for DAI-regi? 

Udgiften for Vikingerne er imidlertid ikke ubetydelig!  

 

Jonas fortsætter med at udarbejde et oplæg til en tur, der budgetteres med at turen er bæredygtig og at den 

hviler i sig selv økonomisk.  

 

13. Næste møde: 

 

Det er afgørende, at vi har et møde før generalforsamlingen.  

 

Næste møde afvikles fredag d. 23. marts kl. 13.00-15.00 i Frederikssund hallen.   

 

For en god ordens skyld. Atter: De, der genopstiller, bedes melde tilbage til Anna senest d. 1. marts 2018.  



 

14. Eventuelt: 

 

Intet. Et intermezzo: Jonas blev dog sendt udenfor døren!  

 

 

Tak for et lifligt møde med mange punkter!                                                       

                                                                                                                  Referent: Thomas Wester 

                                                                                                            Frederikssund d. 20. januar 2018. 


