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Referat fra IF Vikingernes bestyrelsesmøde  

onsdag d. 7. december 2022 kl. 16.15påKlintegården 
 

Deltagere:  
 
Charlotte, John, Anders, Lola, Christina, Lisbeth, Berit og Thomas. 
Gæst: Adam (idrætskonsulent).  
Afbud: Jeanette 
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
2. Gensidig orientering: 
 
Vi snakkede løst om nye ting fra sidst. 
 
Vi havde en diskussion om Vejle festivalen. Adam har søgt om § 18. midler i 
Frederikssund kommune for 2023. Adam har i alt søgt om 60.000 kr. Deraf de 20.000 
kr. alene til Vejle festivalen. Vi får måske kun 10.000 kr. Det er et forsigtigt bud.  
 
Vi håber på midler. Vi estimerer med 15. deltagere. Festivalen varer 3. dage. Men 
hvad får de for pengene? Der skal være et tilskud. Der blev argumenteret pro et 
contra. Der var konsensus om bruttoprisen på: 1.600 kr. Deraf en pris på 1.400 kr. og 
200 kr. i tilskud. Det er en hel cost benefit analyse. Økonomien kunne bestemt være 
bedre. Så vi skal finde nogle penge! Det kunne betegnende være sponsorater.   
 
Lisbeth har observeret, at referaterne fra bestyrelsesmøder og generalforsamling ikke 
forefindes på IF Vikingernes hjemmeside! Vores bankforbindelse, Jyske Bank, 
efterspørger sikkert, snart et referat fra generalforsamlingen 2022. Vi skal mindst 
bruge referater fra primo januar 2022 til årets udgang. John hjælper til med 
hjemmesiden. John har også gemt referaterne. Referenten, Thomas, kan naturligvis 
også kontaktes.  
 
Lisbeth har netop været til et møde i DAI. Her kunne Lisbeth berette om det særdeles, 
gode samarbejde mellem IF Vikingerne og Team2010. Altså psykiatri og handicap.  
Det skete fx i Herning sidst. Det var excellent. Men vi skal huske på, at vi fortsat er to 
forskellige foreninger med diverse problemstillinger eller udfordringer.   
 
3. Status på idrætsteamet: 
 
Adam orienterede om den nye situation i idrætsteamet. Ansættelsesprocessen af en 
ny instruktør er i gang. Efter Mettes exit, er der lige nu kun to i idrætsteamet: Adam 
og Elisabeth. De kører på nødblus.Vi gør, hvad vi kan, siger Adam. Ambitionen er: Så 
få aflysninger, som overhovedet muligt. Adam udarbejder et stillingsopslag til d. 15.  
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december 2022. Stillingen skal besættes d. 1. marts 2023. Her vil Mettes stilling så 
være frigivet.  
 
Adam kalkulerer med, at den nye idrætsinstruktør skal arbejde 30. timer på en uge.  
Det er reelt Adam, der ansætter instruktøren. Der er fokus på den pædagogiske 
tilgang. Nøgleordene er navnlig: positivitet og ansvarlighed. Kvalifikationer: Dans, 
styrketræning, gymnastik mm. Den nye coach skal guides – især af Adam og 
Elisabeth. Intraforløbet tager Adam sig af. Udmærket for såvelidrætsteamet som for 
medlemmerne i IF Vikingerne.  
 
Planen er på sigt, at Adam skal arbejde i 37. timer på en uge, Elisabeth i 34. timer på 
en uge ogden nye instruktør (også) i 34. timer på en uge. Yogaaktiviteten købes nok 
udefra. Vi taler om 500-1.000 kr. for en time. Altså dyrt!  
 
*Anders, Adam, Elisabeth, Christina (socialpædagog på Klintegården) og Michael 
(socialpædagog på Skibbyhøj) er med i ansættelsesudvalget og træffer den endelige 
beslutning om, hvem der bliver den kommende instruktør for IF Vikingerne og 
Team2010. Det sker efter en enkelt samtalerunde med de udvalget ansøgere i uge 3. 
Opslaget er aktivt til og med søndag den 8. januar 2023. 
 
*(Anders Munch Skovgren er centerchef i Kultur og Fritid i Frederikssund kommune).  
 
Nyt ugeskema for IF Vikingerne fremlægges efter påsken i april 2023. I sommerferien 
skulle tingene stabiliseres - eller normaliseres, om man vil.  
 
Lisbeth var indigneret. Hun ytrede en stærk, (generel) utilfredshed med Frederikssund 
kommune. Det har været et håbløst forløb. Der skal åbenbart spares. Det gælder 
såvel kompensationen som økonomien i det.     
 
Kender de lokale politikere, monstro til forholdene? Skal vi i dialog med dem? Det 
kunne fx være Niels Martin Viuff (C) eller Jesper Wittenburg (A). De er henholdsvis 
formand og næstformand i udvalget for: unge, fritid og idræt. Berit og Charlotte 
bakkede op.  
 
4. Status på foreningens hold/aktiviteter – herunder det ”nye” yoga: 
 
En kort opdatering på, hvordan det ser ud på de forskellige hold. Adam kunne 
berette: Det ser GODT ud! Antallet af deltagere er fornuftigt. Det gælder også 
balancen i antallet af deltagere. Ikke for mange, ikke for få på holdene.  
 
Adam har i forskellige fora fortalt om IF Vikingerne. Der er fokus på foreningen. Hvad 
er det, vi laver helt konkret? Nye borgere kommer til kontinuerligt. Samtidigt prøver 
vi at fastholdede allerede aktive. 
 
De to nye yogalærere: Lone og Mynte får god kritik. Lone underviser 1. time på 
mandage. Mynte også 1. time men på fredage. Lola fortalte: Mynte er måske lidt 
mere professionel. Lone er mere hardcore. De komplementerer hinanden fint. Det 
handler ikke bare (teknisk set) om yogaen – men også om empati og omsorg. 
 
Der er typisk 8-10 borgere til Lones yoga på mandage. 12 borgere hos Mynte på 
fredage.  
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Regningen for yogalærerne betales af forvaltningen i Frederikssund kommune. Det er 
en relativ større udgift.  
 
Lisbeth nævnte aktiviteten: Linedance. Der er kun tre deltagere. Det koster i alt 3.150 
kr. Det vil sige: 1.050 kr. pr. deltager. Det er voldsomt! Lisbeth foreslog derfor, at 
aktiviteten helt droppes. Lisbeth blev imødekommet af bestyrelsen.  
 
I øvrigt. Vi skal have færre instruktører udefra – på grund af en dårlig økonomi! 
Derfor er det afgørende, at den nye instruktør skal kunne undervisefx idans!   
 
5. Foreningens fremtid i forhold til aktiviteter: 
 
Vi snakkede kort om sidst, at vi kunne tage op, hvordan og hvorledes vi gør det i 
forhold til ”ikke aktive”-arrangementer. Se også de andre punkter. Tak.  
 
Aktiviteterne handler ikke udelukkende om idræt. Det drejer sig også om hygge, 
nærvær og sociale fællesskaber. Vi skal være rummelige. Vi tilstræber et normalt 
foreningsliv. Sådan som det også sker i andre foreninger.  
 
Et stort mindretal (læs: tilnærmelsesvis hver fjerde) kan ikke møde op til aktiviteter 
om formiddagen og noget af eftermiddagen. Nogle har et arbejde at passe. Vi skal 
derfor overveje, om vi kan afvikle aktiviteterne senere på dagen. Det kunne fx ske 
efter kl. 15.00-16.00. Vi skal nok tænke i de baner. Praktisk bemærket, har det 
selvfølgelig også at gøre med haltider – og booking af lokaler.    
 
6. Kommende arrangementer: 
 
Julefrokosten i Kignæs hallen, Jægerspris og vinter- eller skituren til Branäs, Sverige 
blev omtalt: 
 
Til julefrokosten er der lige nu 22. tilmeldte, deltagere samt 8.deltagere fra 
Klintegården. Det giver 30.deltagere i alt.  
 
Til sneturen til Branäs er der 29. tilmeldte. I runde tal: 30. Fra IF Vikingerne deltager 
11. Resten er fra Team2010. En god tilslutning.  
 
Charlotte gjorde opmærksom på temaet: engangsudflugter. Vi taler om inklusion 
fremadrettet. Altså (efterhånden) at kunne blive medlem af en ”rigtig” forening 
udenfor psykiatrien.  
 
7. Fremtidens IKF: 
 
Adam satte et forslag i høring med hensyn til kommende Idræt- og Kulturfestivaler:  
 
Kort fortalt. Vi laver 4. trin henover kalenderåret 2023. (Det vil alt sammen ske, efter 
den nye instruktør er blevet ansat).  
 
1. Vi laver en sommerfest. 2. Krolf i foråret. 3. Fodbold om vinteren og 4. Badminton 
også til foråret. Overskuelige aktiviteter, hvor vi får besøg af gæster (eller vennerne) 
fra fx Limone, Kæmperne, Ryttergården m.fl.  
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For at finansiere Idræt- og Kulturfestivalen, skal der findes midler. Det kunne være i 
form af sponsorater.   
 
Sommerfesten skalfor fremtiden kendetegnes ved relativt, små aktiviteter. Vi drøfter 
det på det næste møde.  
 
8. Nye medlemmer: 
 
Hvordan går det med at hverve medlemmer – og ikke mindst med at fastholde dem? 
 
Vi udskyder emnet til (d)et kommende bestyrelsesmøde.  
 
9. Økonomi: 
 
Lisbeth orienterede. Indestående i Jyske Bank er: 8.987,48 kr.  
 
Nem-tilmeld: 33.284,56 kr. I alt: 42.272,04.  
 
Adam informerede om: inddrivelse af gæld og kontingentbetaling.  
 
Der er desværre et problem med den (halv)årlige kontingentbetaling. Nogle 
medlemmer får ikke kontingentet indbetalt! Så hvad gør vi? Det skal selvsagt 
opklares. Vi skal have udredt, hvem der skal betale – og hvem der ikke har betalt. Så 
hvordan skal vi identificere dem, der har gæld i forhold til IF Vikingerne? Kan vi sende 
rykkere ud? Vi skal have tjek på det. Det blev aftalt, at Adam, Lisbeth og Charlotte 
mødes desangående efter jul.  
 
Lige nu er kontingentet, som bekendt, 300 kr. hvert halve år. Sådan har det været i 
en rum tid. Måske skal kontingentet sættes op.  
 
Charlotte havde en kommentar, hvad angår betaling med mobilepay nu til 
julefrokosten d. 21. december 2022 i Kignæs hallen: Det er en succes. Det kan måske 
benyttes også for fremtiden. Notér: Adam havde oprettet en box på mobilepay.    
 
10. Eventuelt: 
 
Intet.  
 
11. Ny mødedato: 
 
 
Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag d. 1. februar fra kl. 16.15 på Klintegården.  
 
 
Tak for et energisk møde.  
 
På vegne af bestyrelsen! Referent Thomas Ulrik Wester d. 8. december 2022.  
 
 
 
 
 


