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Referat fra IF Vikingernes bestyrelsesmøde  

tirsdag d. 2. august 2022 kl. 16.00påKlintegården 
 

Deltagere:  
 
Charlotte, Lisbeth, John, Jeanette, Anders, Berit, Lola og Thomas.   
Gæst: Adam (idrætskonsulent).  
Afbud: Christina.  
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
2. Gensidig orientering: 
 
Så var der Vejlefestivalen. Den blev afviklet fra tirsdag d. 28. til torsdag d. 30. juni 
2022. Kort fortalt. Den var en succes. Vi stillede op med hele 12 deltagere fra IF 
Vikingerne. Det samlede antal af deltagere var 250. Nøgleordet var fair play! Adam 
gjorde rede for sin personlige oplevelse, hvad angår festivalen. Det var første gang 
han deltog. Han havde store forventninger – som (i den grad) blev indfriet! Meget 
positivt. Godt organiseret, godt sammenhold. Det blev bekræftet af de tre øvrige fra 
IF Vikingernes bestyrelse, som også deltog: Lisbeth, Anders og Charlotte. Tre unikke 
dage for målgruppen af psykisk sårbare. Man samledes om sport og idræt. Der blev 
dannet nye venskaber og partnerskaber. Man mødte også gamle bekendte. 
Soveforholdene var rimelige. Der blev overnattet på en nærliggende højskole: Såvel 
på enkelt- som dobbeltværelser. Økonomien er dog tungtvejende: 500 kr. i tilskud fra 
IF Vikingerne og 1.000 kr. i egenbetaling. Man kan forberede sig i god tid – måske 
allerede fra foråret 2023. Man har også mulighed for at spare op til eventen. Vi skal 
have flere udøvere med næste år, siger Adam. Måske 24 deltagere. Dobbelt op!  
 
Charlotte fik snakket sammen med nogle af de andre deltagere på Vejlefestivalen. 
Hun foreslår, at man kan træne et helt år forud for de aktiviteter og discipliner, hvor 
vi repræsenterer IF Vikingerne udad til. Det kunne være fodbold eller volleyball. Det 
kan endda tænkes, at vi kan vinde nogle flere medaljer! Bemærk: Andre IFS 
foreninger (smug)træner også i forvejen. Det skal struktureres seriøst og målrettet.      
 
I den forbindelse fastslog Lisbeth, at bluser er vigtige. De udviser sammenhold. De 
kan udmærket være et emne, når vi næste gang søger § 18 midler i Frederikssund 
kommune. Ansøgningsfristen er d. 1. november 2022.   
 
Apropos den nye Frederikssund Svømmehal. Charlotte har konstateret, at der er alt 
for dårlig tilgang til svømmehallen på grund af et bakket terræn. Det kan være 
besværligt at gå distancen op til hallen. Er der derfor en mulighed for transport?Det 
forlyder, at man kan køres under ”særlige hensyn”. Vi snakker med halinspektør 
Jonas Hviid. Det er hans ressort område.  
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Kennet har (via Charlotte) foreslået et OCR løb; altså et forhindringsløb. Kan det lade 
sig gøre? Er der nogle interesserede? Adam giver sin støtte, ubetinget. Charlotte vil 
gerne hjælpe til desangående.Hun finder en dato og et tidspunkt. Kunne det være en 
aktivitet for især de unge?  
 
Charlotte og Jeanette tog aktiviteten bueskydning op. Location: Hedehusenes 
Jagtforening. En speciel event. Bestyrelsen forholder sig positiv. Vi prøver det følgelig 
af.Charlotte undersøger nærmere. Især økonomien i det. Hvad koster det?  
 
3. Elisabeth er sygemeldt: 
 
Elisabeth er sygemeldt i (minimum) de næste otte uger efter en operation. Det drejer 
sig om en ny hofte. Det kommer selvsagt til at have en eller anden form for 
betydning. I den næste tid fremover, er der så kun to instruktører; Mette og Adam. 
De gennemfører det, de kan, så godt de kan.  
 
Adam kunne fortælle, at Elisabeth er vel og ved godt mod. Familie og venner støtter 
op omkring hende. Elisabeth starter nok i det små, som instruktør, efter sin 
rekonvalescens. 
 
4. Hjælp til aktiviteter: 
 
Jævnfør punkt 3. Der bedes derfor om nogen hjælp til at ledeaktiviteterne. Kan 
medlemmerne stå for (eller lede) nogle af aktiviteterne, monstro? Bestyrelsen bifaldt 
forespørgslen.  
 
Faktisk sker det allerede nu i et vist omfang. Charlotte og Niclas har stået for krolfen. 
Niclas afventerdog sin fortsatte tilstedeværelse som administrator på krolfen. Søren 
har fungeret som livredder. Det kan også tænkes, at Kian og Kennet kunne stå for 
fodbolden.  
 
Lisbeth påpegede, at Jette eller Torben fra Klintegården måske også kan bakke op.  
 
5. Status på foreningens hold/aktiviteter: 
 
En kort opdatering. Vi er i gang igen. Vi har et nyt program. Der er en stor tilslutning 
til aktiviteterne. Adam er fortrøstningsfuld.  
 
Apropos krolfen i sommerferien. Charlotte fortalte. Det forløb fint. Der var vel 4-5 
deltagere gennemsnitlig, der mødte op.  
 
6. Kommende arrangementer i efteråret?: 
 
Der afvikles en fodboldcup i Herning i samarbejde med IF Vikingerne og Team 2010. 
Stævnet ventes at finde sted d. 27. august 2022.  
 
Imidlertid har Charlotte observeret, at niveauet desværre bliver sat ned på holdplan, 
når IF Vikingernes medlemmer træner sammen med Team 2010s medlemmer.  
IF Vikingernes medlemmer vil gerne udfordres! Det gælder fx i aktiviteten badminton. 
 
Adam kommenterede. Det er en balancegang. I relation til badminton: Vi er i samme 
hal – men adskilte! Vi skal alle sammen være her. Vi må finde en løsning sammen. 
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Det er en hel anden sag med hensyn til fodbold eller volleyball, noterede han.  
 
Så er der Tour de Fjord, som nu er fastlagt til lørdag d. 24. september 2022. Så sæt 
kryds i kalenderen!Endvidere 10-10-10 2022: Mette opretter et cykelhold på tirsdage i 
uge 42. fra kl. 10.00-14.00. Indtil videre. Ambitionen er, at holdet skal trænes op til 
Sindets Dag.  
 
Lisbeth pointerede: Der er forskel på cykler! Nogle har almindelige cykler, andre har 
måske elcykler. Kan man ændre logistikken? Kan man afvikle løbet på to forskellige  
ruter? Sidste års cykelløb i 2021 var kritisabelt. Nogle blev stillet ringere end andre.  
 
Charlotte savnede et tilbud om at heppe eller bakke op i forhold til en aktivitet. Altså 
hvor man ikke selv (teknisk set) deltager. Det kunne fx være det at være tilskuer til 
fodbold. Bestyrelsen billigede. Det er en god idé, og alle er selvsagt velkomne. Det 
skal kommunikeres ud til medlemmerne.   
 
Adam booker 25 billetter til en fodboldkamp på Brøndby Stadion. De skal fordeles 
mellem IF Vikingerne og Team 2010. Brøndbykampen finder sted i oktober eller 
november 2022.   
 
7. Økonomi: 
 
Lisbeth orienterede.Beløbet i Handelsbanken er d.d.: 8.516,93 kr.Nem tilmeld: 
42.251,16 kr. I alt: 50.768,09 kr.  
 
Igen. Vi skal ansøge om § 18 midler fra Frederikssund kommune. Frist: 1. november 
2022.Lisbeth opfordrede alle i bestyrelsen til at tænke over, hvad vi skal søge om 
midler til.  
 
Det kan fx være en kombination af bluser og en kommende Vejlefestival. Altså en 
samlet pakke.  
 
Charlotte forespurgte om sponsorater i forhold til IF Vikingerne. Kan vi finde en 
virksomhed, der vil sponsorere os? Til gengæld kan vi måske bidrage med firmaets 
logo på såvel bluser som på vores hjemmeside. Ja, det er bestemt muligt.  
 
8. Eventuelt: 
 
John tog fotos af medlemmerne i IF Vikingernes bestyrelse. Tak for det, John.  
 
9. Ny mødedato:  
 
Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag d. 14. september.  
 
Husk også bowling- og spisearrangementeti omegnen afkl. 17:00 på Kocksvej 23a. Vi 
satser på et hurtigt bestyrelsesmøde. Adam tjekker op på tidspunkter. Adam melder 
derefter ud til bestyrelsen. 
 
 
Tak for et møde med virkelyst.   
 
På vegne af bestyrelsen! Referent Thomas Ulrik Wester d. 4. august 2022.  


