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Referat fraIF Vikingernes bestyrelsesmøde  
onsdag d. 2.marts 2022 kl. 15.30 

på Klintegården 
 

 
Deltagere:  
Lisbeth, Lola, Tetjana og Thomas.  
Gæst: Adam (idrætskonsulent).  
Afbud: Kennet, Jette og John.  
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
 
Godkendt. 
 
2. Gensidig orientering:  
 
Adam fortalte kort om projektet ”Frisk i naturen”, som planlægges implementeret i 
Frederikssund kommune. En repræsentant fra Frederikshavn kommune (læs: Erik 
Holm Sørensen) kom forbi kulturhuset Elværket for at berette om tiltagene i andre 
kommuner. Oplægget varede ca. 5 kvarter. ”Frisk i naturen” er en slags walk and talk 
event, som har været en stor succes i andre kommuner rundt omkring i landet. 
Arrangementerne sker i et samarbejde med socialpsykiatrien i Frederikssund. De skal, 
om muligt, gøres tilgængelige for psykiatribrugere i Frederikssund kommune.  
Aktiviteterne vil værepro bono for brugerne.  
 
Situationen i Ukraine blev drøftet lakonisk. Konflikten er selvfølgelig dybt ulykkelig og 
meningsløs. 
 
3. Regler i foreningen: 
 
Vi har en udfordring i foreningen. Adam har fået forespørgsler om, hvorvidt pårørende 
kan deltage i IF Vikingernes aktiviteter. Adam nævnte 2 konkrete henvendelser: 1) I 
forbindelse med den kommende skitur til Vallåsen, hvor vi lige nu er 11 tilmeldte. En 
borger vil gerne have sin kæreste med som støtte. 2) Et andet medlem af IF 
Vikingerne vil gerne have et familiemedlem med til en aktivitet. Det kan også (typisk) 
være en SKP’er, som kan yde hjælp til, at borgeren kan møde op i IF Vikingerne.  
 
Det er noget principielt. Følgende blev besluttet: Der skal være én pris for 
medlemmer – en anden for ikke medlemmer. Det skal derfor gradueres. Almindelig 
deltagerbetaling for ikke medlemmet er altsåikke tilstrækkelig. Ikke medlemmer skal 
således ikke stilles lige med medlemmer. Der skal være en forskel.  
 
I det faktuelle tilfælde, hvad angår skituren til Vallåsen: Der skal være en højere 
betaling for andre, fremmede deltagere. Bestyrelsen bestemte sig for, at ikke  
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medlemmer kan komme med på turen for 750 kr. Men man kan også tilmelde sig 
turen ved at betale 300 kr. for et halvårligt medlemskab og 500 kr. ekstra. Det vil 
sige i alt: 800 kr. 
 
4. Yogastatus: 
 
Lige nu forefindes der 3 yogahold, som ledes af Mette og Elisabeth. Tilmeldte er lige 
nu: Mandage i Frederikssund (9), torsdage i Jægerspris (11) og torsdage i 
Frederikssund (9). Mette tilstræber generelt begrænsede hold: ca. 10 deltagere på 
hvert hold. Argumentet er, at nogle borgere har brug for mindre hold. Men hvor 
mange møder rent faktisk op til yogaaktiviteterne? Det opleves nemlig, som om, at 
der er langt færre de facto deltagere. Kan vi derfor gøre det anderledes? Vi må i 
dialog med Mette og Elisabeth. 
 
Vi foreslår, at Mette og Elisabeth laver en ”guide” til holdene, så alle kan se, hvilken 
slags yoga, der bliver udøvet. På den måde kan man (frit) vælge hold efter niveau og 
målsætning.  
 
Nogle i bestyrelsen, som også er aktive yogaudøvere, undrede sig over, hvorfor man 
ikke bare kan poppe op på dagen og deltage – som tidligere, før coronaen.  
 
Vi må vurdere yogaen (skarpt) frem til påske. Det afgøres på næste bestyrelsesmøde.  
 
5. Status på øvrige hold: 
 
Adam fortalte, at alt går fint. De sidste 3 uger er der kommet mange nyeborgere til. 
Aktiviteter som krolf, badminton og (i det hele taget) boldspil er populære.  
 
Der var relativt dødt i januar 2022. Men: Det er nu igen blevet attraktivt at være 
medlem af IF Vikingerne!  
 
6. Påskefrokost d. 6. april i Kignæshallen: 
 
Adam har snakket sammen med bestyreren, John, fra Cafeteriet i Kignæshallen, 
Jægerspris. Menuen er klar. Alle deltagere er overført fra den aflyste julefrokost til  
nu en påskefrokost. Der er i alt 25 tilmeldte, deraf 3 nye. Frokosten bliver afviklet i 
tidsrummet fra kl. 11.00-14.30.   
 
Invitationen er sendt ud per mailliste, hjemmeside og på Facebook. Tilmeldingsfristen 
er ultimo marts, da John skal have en afklaring på, hvor mange deltagere vi er - af 
hensyn til indkøb.    
 
7. Påskecup i fodbold d. 8. april: 
 
Adam har desværre været nødt til at udsætte datoen for påskecuppen i fodbold. 
 
Det er sket, fordi de ”Sjællandske Mesterskaber” i amatørboksning optager 
Frederikssund hallen i perioden 8. – 10. april 2022. I øvrigt: Boksestævnet arrangeres 
i et samarbejde med DABU og den lokale bokseklub AK Falken.  
 
Ny dato for fodboldeventen er derfor rykket til fredag d. 22. april 2022. Alt andet lige.  
Alle hjælper til, som aftalt.  
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Adam har allerede fået et tilsagn fra såvel Gentofte, Kæmperne (København) som 
Ryttergården (Holbæk) om, at de vil forsøge at samle ét eller to hold til stævnet.   
 
8. Kommende arrangementer: 
 
Torsdag d. 5. maj arrangerer DAI en Sundby Løb aktivitet i Fælledparken, København.   
Ruten er på 1 km. Vi skal ud at motionere! Walk and run. Man kan selv bestemme, 
om man vil gå eller løbe. Der skal sendes en invitation ud i marts 2022.   
 
Det forlyder allerede nu, at der er stor tilslutning fra Klintegården.  
 
Det blev foreslået, at vi (igen) skal have trøjer, der viser, at vi repræsenterer IF 
Vikingerne. Altså med logo og rygmærke. De lyseblå trøjer forefindes dog stadigt. De 
kan (ifølge Lisbeth) købes hos Torben B. Hansen Sport, Frederikssund. De koster vel i 
omegnen af 75 kr.  
 
I så fald, betaler IF Vikingerne. Emnet tages op det næste bestyrelsesmøde. 
 
Ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen skal gennemføres hvert år i april måned.  
 
Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 20. april. kl. 10.00-12.00 på Klintegården. 
Efterfølgende vil der blive budt på stegt flæsk, persillesovs og drikkevarer. 
 
Al idræt den dag er aflyst. Adam kordinerer med Jette.   
 
9. Vejlefestival: 
 
Vejlefestivalen (eller Idrætsfestivalen for Sindet) afvikles fra tirsdag d. 28. – til 
torsdag d. 30. juni 2022. Den har i år 25 års jubilæum.  
 
Adam fortalte. Antallet af forhåndstilmeldte er 15. Dato for endelig tilmelding og 
betaling er tirsdag d. 24. maj.    
 
Adam skal have videreformidlet en tilmeldingsblanket fra DAI og/eller IFS. Det sker 
medio april 2022.  
 
10. Økonomi: 
 
Lisbeth orienterede. Indestående iHandelsbanken: 69.854,95 kr. og NemTilmeld: 
27.857,78 kr.  
 
Bemærk: Vi nærmer os snart datoen for indbetaling af det halvårlige 
medlemskontingent: 1. april 2022. Adam vil skrive en påmindelse ud i ultimo marts, 
så vi får så mange indbetalinger (som muligt) i hus til tiden.  
 
11. Eventuelt: 
 
Intet.  
 
12. Ny mødedato:  
 
 



 
V/ Formand Kennet Bonde Sørensen CVR: 32921221 Parkvej 24, 3630 Jægerspris Bank: 

Handelsbanken 2361 3045 / formand@vikingerne.info Konto: 63021560887 
 

 
 
Nyt møde: Der afholdes nyt bestyrelsesmøde i mandag d. 4. april fra kl. 15.00 i 
Frederikssund hallen. 
 
 
Tak for et godt møde med virkelyst.  
 
 
På vegne af bestyrelsen! Referent Thomas Ulrik Wester d. 4. marts 2022.  
 
 
 


