
Generalforsamling i Vikingerne 

på Undervisningscenteret  

Kilde Alle 9. Frederikssund 

Den 2. april 2014 kl. 10.00 

  

Referat 

  

Fremmødte: 20 personer. 

Dagsorden i følge vedtægterne. 

Vores formand Torben W. bød velkommen! 

1. Valg af dirigent/referent: 

Jonas Hviid blev enstemmigt valgt som dirigent. 

Thomas W. blev valgt som referent. Begge takkede for valget! 

  

2. Beretning om arbejdet i det forløbne år: 

Formand Torben W. orienterede! 

Han indledte med at sige, at 2013 var et fantastisk år for Vikingerne! Han bemærkede også, at han 

sidste år blev valgt in absentia! Vi er nu lige godt: 150 medlemmer! Hvadbehager! 

Vær opmærksom på, at medlemmer af Vikingerne kan inkluderes i andre idrætsforeninger! 

Vikingerne er derfor også en port til det ordinære idrætsliv. 

Herefter kommenterede Torben W. årets begivenheder: 

 DM i Volleyball 18. april 2013 i Vejle! Vi vandt ikke turneringen! Men mindre kan vel også 

gøre det! Vi er fortrøstningsfulde – og vi møder gerne op igen! 

 Vi støtter fortsat Sund By Løbet. Som sædvanlig, fristes man til at sige, modtog vi pokalen 

for flest deltagere i 2013! Godt gået! 

 Apropos Idræts- og kulturfestivalen 2013: Vi var 280 deltagere! Et flot arrangement på en 

dejlig solskinsdag i maj! 

 Kronborgmarchen d. 12. juni 2013. Hyggeligt; et glimrende koncept! Vi var mange, der 

deltog fra Vikingerne! 



 Heldagsmøde/-seminar for bestyrelsen i maj måned 2013, hvor dagens emne især tog 

udgangspunkt i de ønsker og forslag til aktiviteter som blev fremført på sidste års 

generalforsamling f.eks. Hvad skal vi styre efter? Hvad skal vi fokusere på? Det er på 

generalforsamlingen, at medlemmernes ønsker bliver taget ad notam! 

 Så var der Idrætsfestivalen i Vejle! Torben anbefaler det stærkt! 2-3 dage i højeste, 

sportslige gear! Stærkt sammenhold! Godt samvær! 

 Så var der Krolf-stævnet d. 23. august 2013 på Klintegården. Et vellykket arrangement! Lidt 

malurt i bægeret: Problem med pointdelingen - og dommerbeslutninger blev draget noget i 

tvivl! Men OK! 

 Gaustad Løpet: Vi ville (gøre) mere end det sædvanlige! Planlægning: Et par dage i Oslo og 

omegn! Men: Arrangementet blev desværre aflyst, pga. for få tilmeldinger - måske var det 

fordi, at løbet lå for tæt på Friluftsugen (…). 

 Torben W. registrerede også Friluftsugen! Den fandt sted i kønne, smukke omgivelser i 

Silkeborg. Vikingerne deltog med 15 deltagere. 

 Vikingerne stillede også op til et Floorball stævne i Helsingør: Vi fik chancen for at spille 

floorball med lidt bedre, seriøse hold. En udfordring af de større! 

 Vi snakkede også om Inspirationsdagen d. 20. november 2013, som kort fortalt handler om 

at bruge idrætten (fælles) i naturen. 

 Den famøse Julefrokost i Jægerspris! Vi var oppe imod naturens kræfter! Orkanen Bodil 

ramte også Jægerspris og dermed Kignæshallen! Vi holdt den alligevel mod alle odds! Jakob 

spillede og sang. Vi sluttede af med bankospil, hvilket viste sig at være stærkt 

underholdende! En gammel tradition, der blev taget op på ny! 

 22. januar 2013 var der Volleyball-temadag i Hallen! Vi fik forstærkning af Sara, som er 

konsulent i Dansk Volleyball Forbund! God logistik! Spændende! Kan vi monstro gøre det 

igen? 

 Den årlige begivenhed: La Santa. Der var desværre kun 3 deltagere fra Vikingerne! Notér: 

Man kan være med på forskellige niveauer! Det sker selvsagt igen næste år! Et rigtig godt 

men lidt prisfølsomt projekt. 

 Skituren til Branäs: Blev stærkt rost af Torben W. En tilbagevendende event! En dyr tur! 

Men med et godt kammeratskab og sammenhold! 

Ugeprogrammet: 

 Mandag svømning: Fortsætter under ledelse af Maria og Rikke! 

 Mandag floorball: Vi er en fast kerne (læs: Vikingerne og Team 2010), der spiller floorball i 

Jægerspris. 

 Tirsdags idræt: Vi har fået nye selskabslokaler. Et sted, hvor vi kan være! Ture bliver 

afviklet i slotsparken! 

 Onsdags idræt: Mange unge møder op til især fodbold og volleyball. Der er også et tilbud 

om: Yoga. 

 Torsdags idræt: Golf i klubben! Aktiviteten fik årets handicappris! 

 Fredags idræt: Krolf på Klintegården. Starter efter påske. Jette og John tilrettelægger. 

Bemærk: Der er kommet en ny bane! 

 Sejladsprojektet! Torben W. søger fortsat samarbejde med andre foreninger. Fx fra 

Frederikssund Sejlklub. Fra kl. 16.00-18.00 onsdag. Vi håber på flere deltagere! 

 Så er der aktiviteten: Ridning, som er en stor succes! Der er flere på venteliste! Måske skal 

vi leje en hest mere? Prust! 

 Maria underviser i Kong Fu på Skibbyhøj. Lige nu: 3 deltagere! 



Torben W. sluttede af med følgende bemærkning – til eftertanke: Hvordan skal det kommende års 

arrangementer se ud? 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt!  

  

3. Regnskab for det forløbne år: 

Lisbeth H. orienterede og kommenterede budget og regnskab 2013. 

Aktiviteter koster som bekendt penge! Lisbeth udleverede papirer desangående! 

Hun gennemgik posterne i regnskabet. Vi kom ud af året 2013 med et overskud på lidt mere end 

15.000 kr. 

Budget og regnskab for kalenderåret 2013 blev sammenlignet! Vi noterede os en vis 

medlemsfremgang, som også fremgår af kontingentindbetalingerne. 

Blandt de nye medlemmer er der mange udenfor psykiatrien; altså medlemmer uden en diagnose. 

Der er derfor tale om inklusion! 

Folk i restance er blevet slettet. Bissen er blevet skruet på! 

Lisbeth H. konstaterede, at transaktioner i banken koster penge! 

Vi har en sund økonomi! Revisor (læs: Anne Marie) har godkendt regnskabet! 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt! 

  

4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent: 
På bestyrelsens vegne fremførte Lisbeth H. bestyrelsens budgetforslag! 

 I året 2014 budgetterer vi med et mindre overskud på 4.200 kr. 

 Vi er påpasselige: Vi satser på indtægter på 80.000 kr. 

 Kontingentet er uændret! Der betales fortsat 300 kr. hvert halvår. 

Jonas kommenterede yoga-aktiviteten: Fremover skal Mette W. på kursus i yoga. 

Mette W. roste sit yogakursus! På langt sigt, kan det betale sig økonomisk! 

Sejlklubben udlejer fortsat både til sejladsprojektet! 

Men hvem betaler egentlig skader på bådene? Hvem renoverer dem? 

Torben W. og Henning Otterstrøm har et godt makkerskab udi det maritime! 



Budgetforslaget blev enstemmigt godkendt 

  

5. Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet forslag 

  

6. Målsætningen for det kommende år: 

Hvad vil vi i det kommende år? 

  

Alle bud er velkomne! Små som store forslag! Ønsker? På efterfølgende bestyrelsesmøder i 

Vikingerne, kommer ønskerne naturligvis til debat/diskussion! 

  

 Preben roste Torben W. Preben foreslog, om man kan man lave en ”kravlegårdsaktivitet” – 

så flere kan inkluderes blandt kommende aktive medlemmer i Vikingerne! 

 Jonas har også imponeret! Det har været Torben W.´s ambition, at få alle med! 

 Lars forespurgte om Vikingerne kunne samarbejde med andre foreningers bestyrelser? 

Altså, hvor man kan udveksle erfaringer med hinanden. 

 John kommenterede, at et sådant samarbejde allerede forefindes mellem 6 forskellige 

foreninger; her i blandt foreningen Kæmperne fra København. 

 Det er vores ambition at oprette et netværk, hvor man mødes hvert halve år. Vi har bestemt 

noget at byde ind med, hvad angår ”Frederikssund-modellen”! 

 Preben støttede også tanken om samarbejde med andre lokale idrætsforeninger. Om 

muligherden for at vende tilbage til den ”rigtige” eller etablerede idrætskultur! 

 Monica stillede følgende spørgsmål: Hvilken rolle spiller støttecentrene og SKP’erne i 

forhold til Vikingerne? 

 Lisbeth H: Foreslog bestyrelsen at oprette en ungdomsafdeling som en del af Vikingerne! 

Torben W.: En god ide! En større udfordring mht. de unge! Nogle kan få en god 

idrætsoplevelse. 

 Jette: Vi skal være glad for vores arbejde! Mange har rost os! Også fra de overordnedes 

side! 

 Lisbeth H.: Vi skal have et fortsat godt samarbejde med socialpsykiatriens 

ledelsesrepræsentanter! Den gode vilje eksisterer! 

 Jette slog til lyd for, at vi kunne invitere Lorry? Vi skal på tv! Vi skal i massemedierne! 

 Jonas apropos foreningen S.I.F. – Hvorfor er Vikingerne ikke mere synlige? Hvem har 

glæde af Vikingernes tilbud? Hvor skal vi lægge fokus? Den brede målgruppe? Skal vi 

påbegynde en hvervekampagne? 

 Hvor stor er Vikingernes rummelighed? 



 Preben roste alle instruktører. Der er plads til alle. Han tilføjede også personligt, at han ikke 

altid kommer i Vikingerne. Deltagere skal ikke piskes! I øvrigt: En hjertelig tak! Lød det fra 

Preben. 

 Anne Marie foreslog den amerikanske aktivitet: Football. Man kunne invitere til ”Åbent 

hus” en onsdag i starten af sæsonen. Hvad laver de i klubben? Hvordan gør de tingene? Kan 

vi lære noget? 

 John foreslog at man satser yderligere op sociale arrangementer. Man kan f.eks. sammen 

overvære forskellige sportsarrangementer/-kampe og få en social oplevelse samtidigt! John 

stillede forslag om en underholdende weekend med rugby på rulleskøjter d. 10. maj 2014! 

 Lars roste Vikingerne for, at ungdommen bliver godt modtaget! Kan man udgive et blad om 

året - med fokus på bare én sport? 

 Lisbeth anbefalede, at man kan abonnere på Nyheder på Hjemmesiden! . Dette kan man 

gøre blot ved at tilmelde sig på Vikingernes hjemmeside. 

 Lisbeth omtalte ”En af os-kampagnen”: Det overvejes at arrangere en ”Frederikssund 

psykiatriuge i efteråret 2015” bl.a. med fokus på idræt og foreninger. Lisbeth foreslog at 

Vikingerne deltager i ”Frederikssund for fulde sejl”, f.eks. at være aktive med en bod. 

(medio august 2014). 

 Løbetræning. Lisbeth H. er gået i dialog med ”Fjordløberne”. Vikingerne kan deltage i 

Fjordløbernes begynderhold – torsdag og torsdag aften, hvor Lisbeth vil deltage som 

repræsentant for vikingerne? 

 Mange etablerede foreninger får (ved nærmere eftertanke) en ny opfattelse af psykisk 

sygdom! En ny forståelse! 

 Mette W. havde en idé: Hvad med cykelture i DAI-regi? Jette kommenterede emnet: 

Cykelture! Tirsdag og torsdag kl. 13.00 efter påske: Klintegården arrangerer cykelture via 

Kulturhuset Rejsestalden! Cykler forefindes hos Klintegården! 

 Torben W. opfordrede om at komme med yderligere forslag! 

 Jette gjorde opmærksom på kanoprojektet, hvor en medarbejder fra Klintegården er ved at 

uddanne sig som instruktør. Vikingerne kan, når pgl. har fuldført uddannelsen, så også 

tilbyde at komme medlemmerne at komme på vandet i kano. 

  

7. Valg af: 

 Kasserer for 2 år – i lige år. 

Lisbeth H. blev valgt! Valget blev godkendt! 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer – for 1 år. 

Alle modtog genvalg! Bortset fra Lene. 

 Revisor for 1 år 

Anne Marie blev valgt! Valget blev godkendt! 

8. Eventuelt: 



Lars oplyste, at han er begyndt at komme i Vikingerne på onsdage – igen! Lars deltager også i 

styrketræning samt yoga. Lars var positiv: Alt personale skal roses! 

Jonas fortalte om DRs aktuelle temarække omkring psykiske sygdom! Han opfordrede alle til at se 

tv! Det er godt, relevant tv! Mange er nemlig ramt af psykisk sygdom! 

Foråret er over os: Tiden er inde til DM i Volleyball i Vejle! Det finder sted torsdag d. 24. april. 

Tovholdere er bl.a. Maria og Rikke. Jonas deltager ikke. Frist: 10. april! Tilmelding på Vikingernes 

hjemmeside. 

Med hensyn til Vejlefestivalen: Tilmelding via Vikingernes hjemmeside. 

Frederikssund Ny initiativforeningen arrangerer fredag den 13. juni mellem kl. 17.00 -20.00 en 

temadag: Synlighed på handicapidrætten i Frederikssund! Både Vikingerne og Team 2010 kan 

deltage i dette arrangement.. 

Notér: Der sker ændringer for Vikingernes arrangementer de næste 3 uger, idet Mette og Maria 

deltager i kurser/uddannelse. Der henvises til Vikingernes hjemmeside og oplysninger på e-mails 

fra Jonas! 

9. Kåring af ”Årets viking”: 
Formanden motiverede Lisbeth Falk Jensen! Desværre var hun forhindret i at møde op! 

Lisbeth F. har i årenes løb udvist stor entusiasme og gåpåmod. Årets trøje 2013 går til Lisbeth F.! 

Tillykke, Lisbeth F.! 

  

Tak, for en produktiv Generalforsamling! 

  

Referent: Thomas Wester 

Frederikssund d. 4. april 2014. 

 


