
Generalforsamling i Vikingerne 

i Frederikssund Hallen 

kl. 10:00 d. 18. april 2012 

  

  

Referat 

  

  

Fremmødte: 29 personer. 

  

1. Valg af dirigent/referent: 

Henning O. blev valgt som dirigent. 

Thomas W. blev valgt som referent. 

  

Henning O. bemærkede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

  

2. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år: 

Ordet var Torbens Winkels. Han bemærkede, at året 2011 var et spændende år og et meget travlt år. 

Vores vikartræner: Mette W. er blevet fast træner – og har dermed afløst Mette Huus, som ikke kom 

tilbage efter barsel. 

  

Herefter fulgte så en gennemgang af Vikingernes aktiviteter i 2011: 

  

 Uofficielt DM i Volleyball i Vejle: Et hold volleyballspillere fra Vikingerne var til DM i 

Vejle. Vi klarede os fint. Det var tydeligt, at vi er blevet bedre teknisk set. 

  



 Om Sund By Løbet i Fælledparken d. 4. maj: For 3. gang i træk hjemtog Vikingerne pokalen 

for det hold, der havde flest deltagere med, som gennemførte løbet! 

  

 Om Idræts- og Kulturfestivalen d. 20. maj: Et herligt arrangement! Festivalen blev igen 

holdt på Valhallas område: Vi var i alt c. 230 deltagere. Der blev virkeligt gået til den på alle 

banerne. Alle udviste godt ”sportmansship”! Som nye aktiviteter havde vi: en ”Graffitivæg” 

og en gokartbane. Vi skal også huske at sige ”tak” til Frederikssund Kommune – for uden 

kommunens økonomiske hjælp, kunne Festivalen simpelthen ikke være blevet afviklet! 

  

 Så var der Idrætsfestivalen i Vejle i uge 25. En god, lille uge! En herlig begivenhed! 

  

 Krolf på Klintegården: I den periode, der var lukket i Frederikssund Hallen, arrangerede 

Klintegården krolf og gåture. Bemærk: Et nyt krolf-arrangement er i støbeskeen i Tåstrup! 

  

 Sejlads for alle: Vikingerne er blevet bådejere! ”Hundested Kro & Hotel” har sponsoreret en 

lille mini 12. meter. Den skal i søen ved lejlighed, når vejret er blevet bedre! Der har været 

et joint venture mellem: PTU, Frederikssund Sejlklub og Vikingerne. Fra d. 2. februar 2012 

har der været sejlundervisning hver torsdag mellem kl. 17.00-19.00. Her kan man lære de 

mest basale begreber og ord indenfor det maritime; sejladsteori, søvejs- og sikkerhedsregler 

og lidt om navigation og kortlære. 

  

 Om Sankt Hans Løbet: Et talstærkt fremmøde d. 13. august! Vi startede dagen med 

morgenmad og morgenkaffe, hvorefter vi sammen kørte i et par busser til Roskilde. Vejret 

viste sig fra sin (mest) flotte side, og vi løb og/eller gik ruterne i smukke omgivelser! 

  

 Så var der Gaustad Løpet i Norge d. 1. september: Vi var 5 gæve Vikinger, der deltog.  Flere 

vendte hjem med flotte præmier! Vi vandt 3 medaljer: En sølv og to bronze. Derudover en 

4.- og en 6. plads. Det var en fantastisk oplevelse! 

  

 Om Friluftsugen i Helsingør d. 19.-24. september. Nogle af aktiviteterne var: Mountainbike, 

naturvandring og roning. Tilmed var man også på fisketur – og torsdag var der en tur til 

Hälsingborg. Først og fremmest handler det om godt kammeratskab og socialt samvær. 

  



 Om Julefrokosten d. 6. december i Kignæshallen i Jægerspris. God mad og en god 

stemning! Vi startede med en spadseretur og sjove lege i hallen. Jacob Skov var også på 

banen, og han sang og spillede de klassiske julesange. Næste julearrangement er allerede 

aftalt. Vi vender tilbage med pris og tilmelding senere. 

  

 Fodbold på programmet: Vikingerne deltog også i ”Limone Cup 2012”! Vi var 4 deltagere. 

Vi klarede os pænt! Klimaks kom ved præmieoverrækkelsen, hvor Vikingerne hjemtog den 

eftertragtede ”Fairplay-pokal”. Hurra! 

  

 Så var der skituren til Branäs i Sverige. I alt deltog 12 personer fra Vikingerne! 

Der var også deltagere fra ”IF Limone” og ”IF Kæmperne”. Arrangørerne var DAI. Der vil 

sandsynligvis være et tilsvarende arrangement til næste år. 

  

Hverdagens aktiviteter: 

  

Mandagen: Frederikssund Svømmehal mellem kl. 13.00-14.00. C. 10 deltagere. 

  

Tirsdagen: Kignæs Hallen i Jægerspris mellem kl. 10.00-12.00. Idræt: Step, gå/løbeture. C. 12 

deltagere. 

  

Onsdagen: Frederikssund Hallen mellem kl. 10.00-14.00. Aktiviteter: Løbe/gåtur, petanque, 

gymnastik, floorball og volleyball. C. 20 deltagere. 

Møllegårdshallen i Jægerspris mellem kl. 17.00-19.00. Der spilles floorball i klubben: ”The 

Underducks”. Da floorball er en vintersport, og foråret er over os, holder vi snart pause/ferie. 

  

Torsdagen: Frederikssund Sejlklub mellem kl. 16.00-18.00. Sejladsundervisning mm. 

4-6 deltagere. 

  



I øvrigt: Det tilstræbes, at der fortløbende skal være et golf-arrangement. Det kunne fx finde sted på 

torsdage. 

  

Medlemstallet: 

  

Vi er lige nu i omegnen af 80 medlemmer i Vikingerne. Dette er en pæn fremgang i forhold til 

sidste år. Mange af dem er aktive. 

  

Hjemmesiden: 

  

Især John Knutsson har været inde over Vikingernes hjemmeside. Han har været meget innovativ! 

Tak! Mange spørgsmål om ”IF Vikingerne” kan besvares ved at gå ind på hjemmesiden. Man kan 

fx tilmelde sig (elektronisk) til Vikingernes aktiviteter eller se billeder på hjemmesiden. En 

opfordring: Klik ind – og følg med i, hvad der sker. 

  

Fremtid: 

  

Den rigtigt store begivenhed i 2013 bliver ”World Games 2013”, som er et DAI-arrangement. 

  

Torben W. tilføjede også, at der desværre er c. 20 manglende kontingentindbetalinger! 

  

Formandens beretning blev godkendt med akklamation! 

  

3. Regnskab for det forløbne år. 

Lisbeth H. gjorde udførligt rede for (drifts)regnskabet for Vikingerne i 2011. 

Arrangementer (læs: Især Idræts- og kulturfestivalen) koster penge! 

Idræts- og kulturfestivalen kostede netto 2011: 28.650,27 kr. 



  

Hvis der sammenlignes mellem det faktiske regnskab for 2011 og budgettet for 2011, 

finder vi, at det reelle overskud er c. 31.966,45  kr. mere end forventet. 

  

Pengebeholdning pr. 31. december 2011 var på: 88.646,45 kr. 

  

Årets overskud var: 7.866,45 kr. 

  

Regnskabet blev godkendt! 

  

4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent.   

Vi budgetterer med et overskud i 2012 på i alt: 800,00 kr. 

  

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 300,00 kr. pr. halvår 2012. 

  

Budget og fastsættelse af kontingent blev vedtaget! 

  

5. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslog vedtægtsændringer, som blev offentliggjort. T. Winkel orienterede: 

  

Tilføjelser og/eller ændringer: 

  

 § 1 Navn og Hjemsted 

  



Foreningens navn er Idrætsforeningen ”Vikingerne”. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund 

og målrettet borgere med sindslidelser. Foreningen startede som projekt i 1998 og blev d. 21. april 

stiftet som forening. 

  

  

 § 2 Formål 

  

Foreningens formål er: 

  

-      At tilbyde idræt til sindslidende 

-      At tilbyde medlemmerne trivsel gennem idrætsaktiviteter 

-      At øge medlemmernes fysiske velvære samt skabe et socialt og stabilt miljø. Dette sker 

gennem kvalificeret træning, stævner, kurser og andre idrætslige og sociale arrangementer. 

  

  

 § 4 stk. 1 Medlemskab 

  

Slettes helt! 

  

Preben M. kommenterede: Målgruppen er idræt for sindslidende. Først og fremmest er vi en 

idrætsforening, som imidlertid også er åben for andre grupper – uden sindslidelser. 

  

Lisbeth H.: Man behøver ikke nødvendigvis at have en diagnose for at være medlem af Vikingerne! 

  

Ændringerne i vedtægterne blev enstemmigt godkendt! Ingen stemte imod. 

  



6. Målsætningen for det kommende år. 

Henning O. (qua: Dirigent:) opfordrede til en åben debat med konstruktive spørgsmål! 

  

Emnet golf kom op: 

  

Jonas H. forklarede om golf-aktiviteterne lige nu: Der er indledt et samarbejde mellem Fr. sund 

Golfklub, Team 2010 og Vikingerne! Der vil kunne forefindes en professionel træner eller coach. 

Jonas har 4 unavngivne medlemsskaber på hånden! Aktiviteten ventes påbegyndt på torsdage. 

Udstyr til golf kan lånes. 

  

Preben M. tilsluttede sig: Han har kun gode oplevelser med golf – og ikke mindst fællesskabet! 

  

Mette F. gav udtryk for, at ”krolfen” på Klintegården i sommers var et vellykket arrangement. Det 

bør gentages. 

  

Preben M. fastslog, at en DAI-krolf-bane” er tæt på! 

  

Apropos skridttællere: 

  

Lone H. ønskede at fortsætte succesen med skridttællere. Hun foreslog også en ”gå-gruppe”. 

  

Preben M. komplimenterede Vikingerne efter 3 års fravær: Det går fint! 

  

Lisbeth H. foreslog en gå/løbe-klub. 

  

Jette A. orienterede kort om snarlige ”cykeltræf” på Klintegården på torsdage mellem kl. 10.00-

12.00. 



  

Torben W. annoncerede, at Vikingerne måske allerede i år kan arrangere Friluftsugen. 

(Men har vi råd til det?). 

  

Bemærk: Aktiviteter til Friluftsugen er bl.a.: Mountainbike, golf, cykling. Men nøgleordene er: 

Socialt samvær og udveksling med andre ligesindede! 

  

Tovholdere for Friluftsugen i *uge 38.: Jette A. og Anne Marie. Lone H. er også deltager. 

*(Uge 38: Mandag-fredag fra d. 17.09. til d. 21.09. 2012). 

  

Torben S. kommenterede kort: I de 2 år han har deltaget i Friluftsugen, har der udelukkende været 

tale om gode arrangementer. 

  

Anna foreslog mere tid til volleyball om onsdagen. Det kan dreje sig om ½ time eller 15. minutter 

længere. 

  

Generelt: Kan vi evt. samarbejde med en seriøs klub i Frederikssund? 

  

Mette W. forespurgte om badminton. Kan der komme gang i aktiviteten? 

  

Vær opmærksom på, at tilmeldingsfrister kan ses på Vikingernes hjemmeside! 

  

Lone H. bragte emnet bowling på banen. Kan vi lave en kegleklub? 

  

Jeanette slog til lyd for løb på rulleskøjter! 

  



Lisbeth H. rationaliserede: Skal vi have de samme aktiviteter som altid? 

  

Mette F. bemærkede, at der en vis tryghed ved de samme arrangementer. 

  

Preben M. noterede, at kriteriet for en succes afhænger af antallet af deltagere. 

  

Jette A. fra Klintegården meldte (desværre) om få tilmeldinger til Sund By Løbet. 

  

Jonas konstaterede, at vi har begrænsede ressourcer! Vi kan ikke få alt! Og i nogen grad skal 

personalet (altid) være tilstede. 

  

Jonas afsluttede med at sige, at man selvsagt også efterfølgende kan stille forslag! 

  

7. Valg af 

-      Kasserer for 2 år – i ulige år 

-      Øvrige bestyrelsesmedlemmer – for 1 år 

-      Revisor for 1 år 

Lisbeth H. blev enstemmigt valgt til Kasserer. 

  

Rashid og John K. stiller ikke op til bestyrelsen i år. 

  

Nyt medlem af bestyrelsen er: Lene. 

  

Jonas blev valgt som revisor. 

  



8. Evt.: 

Torben W. fastslog, at der skal ske ændringer i Vikingernes vedtægter. De skal være mere 

tidsvarende! 

  

Jonas påviste, at ændringerne skal ligge klare – i god tid. Altså inden næste Generalforsamling. 

  

Preben foreslog en brainstorm. 

  

Lisbeth H.: Det er vigtigt at orientere sig på Vikingernes hjemmeside. 

  

Lars udtrykte tilfredshed med, at medlemstallet er voksende. 

  

Lisbeth H. registrerede, at vi er blevet medlem af Idrætsrådet. 

  

Toben W. afsluttede med, at personalet kan uddanne sig videre på træner/leder kursus. Dermed 

opstår også nye kontakter (…). 

  

9. Kåring af ”Årets Viking”: 

Torben W. motiverede ”Årets Viking”: Det blev Britta fra Jægerspris. Hun har virkelig udviklet sig 

personligt, og hun er stabil. Tillykke, Britta! 

  

10. Ekstra punkt på Dagsordnen: Valg af ”Æresmedlem”: 

Det blev selvfølgelig Preben M., der blev valgt som ”Æres medlem”. Han takkede. 

  

Preben M. har været medlem af Vikingerne siden 2003. Og de fleste husker ham som formand for 

Vikingerne i perioden: 2005-2009. 



  

Preben M. glædede sig til at tage kontakten til Vikingerne op igen! Måske især til aktiviteten: 

Sejlsport. 

  

Velkommen tilbage, Preben! 

  

  

Tak, for en god Generalforsamling! 

  

Referent: Thomas Wester 

 


