
Vikingernes generalforsamling 

29. april 2009 REFERAT 

Dagens 

program: 
  

Klokken:   

11:00 – 

11:15 
Kaffe, the og brød 

11:15 – 

12:00 
Generalforsamlingens dagsorden 

12:00 – 

12:15 
Pause 

12:15 – 

13:00 
Dagsorden fortsat 

13:00 – 

13:30 
Frokost 

13:30 – 

14:00 
Dagsorden afsluttes 

14:00 Slut 

    

  

Til generalforsamlingen var mødt 28 deltagere. Preben indledte med at byde hjertelig 

velkommen, og Lisbeth opfordrede deltagerne til under mødet at overveje at stille op 

til bestyrelsen, se senere. 

Efter kaffe og brød, gik vi over til dagsordenen: 

1. Valg af dirigent / referent – Lisbeth Holmgaard blev valgt, og Thomas Wester samt Preben 

Meilvang blev valgt som referenter 

    

2. Beretning om arbejdet i det forløbne år – Formanden, Prebens beretning: Det har været et 

RIGTIGT godt år for Vikingerne. Ved Sund By Løbet 6. maj 2008 i fælledparken var der 28. 

deltagere på en flot forårsdag. Den 26. maj var der et seminar for bestyrelsen på Cafe Danner, 

Jægerspris Slot, hvor vi fik lagt planer for året. Den 13. august var det tid til Vikingernes 10 års 

fødselsdag, som blev en fin fest, med kapaciteter udefra til at holde foredrag for os. Også 

borgmesteren var med, dagen var på Elværket, og vi havde også folkedans, på Lone Jørgensens 

initiativ. På dagen var der 68 (otteogtres) deltagere. Lidt senere – den 26. august – var 1.908 

mennesker samlet til Sct. Hans Løbene i Roskilde. Vi fra Vikingerne kom med det største hold, 

63 deltagere. Den 17. september holdt vi endnu en temadag til oplysning om idræt for 

sindslidende. Det var i Frederikssund-Hallen, med 62 deltagere. Vikingernes traditionelle 

julefrokost var henlagt til Cafe Danner, og der var vi 28. Alle disse fine resultater og mange 

deltagere skyldes en stor indsats fra alle i Vikingernes bestyrelse samt et tættere og tættere 

samarbejde med Social Service og Socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune. Det er en glæde 

at kunne fortælle jer, at Frederikssund Kommune for nylig har besluttet at ansætte en 

idrætskoordinator (37 timer) og endvidere at ansætte kompetente trænere til idræt for 

sindslidende. Det kan fremhæves, at Kommunen ser Idræt for Sindslidende i Frederikssund som 

forankret hos os i Idrætsforeningen Vikingerne for sindslidende, og det vil der blive stillet skarpt 

på i den nye konstruktion. Dette betyder et farvel til samarbejdet med 



Specialundervisningscentret Egedammen i Hillerød. Hermed en hjertelig og varm tak til Susan 

Hornemann, for utrættelig indsats i Vikingerne gennem 10 år. Men Susan, det er ikke et farvel, 

men på gensyn, du er jo før kommet ind på scenen igen, og jeg kender jo ikke fremtiden. Der skal 

også her være plads til at nævne et par ting, vi kunne have gjort bedre det seneste år. Dels kunne 

jeg have deltaget mere i aktiviteterne om onsdagen, men det har ikke været muligt på grund af 

mit nye fuldtidsjob, og aktiviteter som underviser. Dels kunne vi alle have arbejdet bedre for at 

kanalisere tilmeldinger til arrangementer gennem Vikingerne og ikke uden om, det betyder, at 

væresteder og botilbud gerne må tilmelde til Vikingerne og ikke separat. Hermed styrkes 

Vikingerne og det vi kan give igen til brugere og medarbejdere på væresteder, botilbud, Social 

Service mv. Jeg vil gerne sige tak til alle, ikke mindst Frederikssund og Egedal Kommune for 

tildeling af § 18 midler til vores aktiviteter. Til allersidst i denne beretning en personlig tak. Jeg 

har lært utroligt meget, og haft mange glæder i de fire år, jeg har været formand for Vikingerne, 

tak for det. Til sidst vil jeg bede jer følge mig i Vikingernes kampråb, Vikingerne på 4, 

1,2,3……….VIKINGERNE. Kommentarer til beretningen: Lone J fremhævede den gode tur 

til Lalandia i november. Nævnt blev også svømmeholdet om mandagen, og overvejelser, nu hvor 

Frederikssund Svømmehal lukker fra 30. maj til 4. oktober. Samtidig nævnte Preben, at 

ambitionen og oplæget til Frederikssund Kommune er, at Vikingerne skal tilbyde idræt mandag 

til fredag, altså hver hverdag i ugen. Preben nævnte også DAI’s fantastiske tur til Lanzarote = La 

Santa Sport i december 2008. Vikingerne havde to deltagere med. 

    

3. Regnskab for det forløbne år: Regnskabet blev præsenteret af specialkonsulent i Frederikssund 

Kommune, Lisbeth Holmgaard, der også er Vikingernes kasserer. Det viser et overskud på kr. 

18.616,84. Samlet kassebeholdning pr. 31. december 2008 var kr. 43.512,63. Samlet 

kassebeholdning pr. 29. april 2009 er kr. 198.000. Den store stigning skyldes 

kontingentindtægter, § 18 midler, tilskud fra Klintegården mv. 

    

4. Budget for det kommende år: Dette blev ligeledes præsenteret af Lisbeth. Vi vil få indtægter i 

2009 på kr. 183,600 og udgifter på kr. 171.900, dvs. et overskud på kr. 11.700. Kontingentet er 

uændret kr. 250 pr. halvår, der opkræves fra medlemmerne den 1. marts og den 1. september 

hvert år. 

    

5. Indkomne forslag – ingen 

    

6. Målsætning for det kommende år – Preben lagde dette op til den nye bestyrelse, men nævnte 

dog nogle forslag: Fejre succesen efter Sund By Løbet 5. maj, hvor Vikingerne har 59 

(nioghalvtreds) deltagere – vi tegner til at blive det største hold. Opbakning til Idræt & Kultur 

Festival 14. maj. Festivalen har nu 228 tilmeldte idrætsudøvere. Derefter blev der inviteret til 

kommentarer fra forsamlingen: Monika synes, vi skal lave en tur til Lalandia igen. Lars 

foreslog styrketræning og spinding i Frederikssund Motionscenter, Falkenborgvej. Jette foreslog 

udflugt over 1-2 dage i skoven, med repelling mv. Monika talte om at svømme med delfiner. 

Dorrit foreslog et ridehold på Fortunen. Winni nævnte turneringer med andre idrætsforeninger for 

sindslidende. Preben nævnte, at denne aktivitet har været praktiseret sammen med vores 

“storebror” Kæmperne i København, og nemt kan genoptages. Torben Winkel nævnte 

jollesejlads, windsurfing, kajak. Kurt talte for deltagelse i idrætsdag i Herlev/Ballerup, der er 10. 

september 2009. Lone J spurgte til temadage, og der er planlagt sådan én til efteråret. Martin 

nævnte at ét af emnerne kunne være helbred og idræt. Lars foreslog, at vi skulle have besøg af en 



“kendis” indenfor sport. Jette supplerede, at man kunne invitere udøvere, der dyrker idræt trods 

handicap. Thomas J foreslog Krolf, som er en blanding af kroket og golf, og vil blive 

demonstreret på Idræt & Kultur Festivalen 14. maj 2009. Lars nævnte generelt om sport, at det er 

aldrig for sent. Jette fik feedback på Linedanse, som hun ville tage med tilbage til Klintegården 

og Tove. Tak i øvrigt til Tove for hendes indsats. Annette (Under Elmen) nævnte stavgang. 

    

7. Valg af bestyrelse: 

  Villig til nyvalg 

Torben Winkel – kandidat som ny formand: Torben blev valgt med stormende bifald. Torben 

er valgt for to år, det vil sige frem til april 2011. 

Villige til genvalg: 

Jette Andersen 

Lisbeth Holmgaard (først på valg 2010) 

Lone Jørgensen 

Monika Beck 

Preben Meilvang (som menigt medlem) 

Thomas Wester 

Alle blev genvalgt med akklamation. 

Nyvalgte: 

Aase Olsen, Jægerspris 

Susanne Marker, Skibby 

Hjertelig velkommen til Aase og Susanne. 

Valgt som revisor: 

Preben Meilvang 

Stiller ikke op igen: 

Sussi Enemark 

Søren Matthiesen 

Torben Svendsen 

Preben rettede en hjertelig tak for Sussi, Søren og Torbens indsats. 

    

8. eventuelt: 

  Lisbeth rettede en tak og gav en buket blomster til Preben for fire års indsats som formand for 

Vikingerne. 

    

9. Kåring af årets Viking – Thomas Wester motiverede kåringen af årets Viking 2008, som blev: 

  Thomas Jørgensen 

  Tillykke, Thomas!! 

 


