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Referat fra IF Vikingernes bestyrelsesmøde  

onsdag d. 11. maj 2022 kl. 16.00påKlintegården 
 

Deltagere:  
 
Charlotte, Lisbeth, John, Jeanette, Anders, Berit, Christina og Thomas.   
Gæst: Adam (idrætskonsulent).  
Afbud: Lola.  
 
Adam bød velkommen til den nye bestyrelse! Han gjorde kort rede for vores 
procedurer eller arbejdsgange i foreningen. Altså selve strukturen i IF Vikingernes 
bestyrelse.  
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
2. Gensidig orientering: 
 
Charlotte havde en forespørgsel. Hun ville gerne have klarhed om bestyrelsens 
holdning til en servicehund. Hun vil gerne have hunden (kontinuerligt) med i IF 
Vikingerne.Det vil være en stor hjælp for hende. Der var sympati og forståelse for 
hendes forslag i bestyrelsen. Vi prøver ad, og ser hvordan det går. I øvrigt: Hunden 
bliver bevilliget af Frederikssund kommune.   
 
Charlotte efterlyste også aktiviteter i foreningen i sommersæsonen, hvor 
Frederikssund hallen normalt er lukket. Det kunne fx være et krolfarrangement eller 
en anden aktivitet. Det vil hovedsageligt sige boldspil. Charlotte og Niclas vil gerne 
være tilrettelæggere. Kan der derfor udleveres en nøglebrik til dem? Adam vil tjekke 
op på det praktiske, måske sammen med Jonas. Det skal koordineres med hallen. Der 
skal således også udarbejdes (nye) skemaer. Der satses på 10 aktive – eller flere.  
Vi skal selvsagt også have det rigtige udstyr plus baner på plads.  
 
3. Den nye bestyrelse: 
 
Fordeling af roller og opgaver i bestyrelsen: Formanden og kassereren blev (som 
bekendt) valgt på generalforsamlingen. På bestyrelsesmødet blev Jeannette valgt som 
næstformand. Thomas fortsætter som referent. John er fortsat konsulent på 
hjemmesiden. Han er selv ophavsmand til den!   
 
Papirer fra tidligere formand i IF Vikingerne, Torben Winkel, blev udleveret af Lisbeth 
til Adam og John. Det drejede sig om hjemmesiden og ”formandsmailen”. Der skal 
konverteres nogle koder, således at Charlotte får adgang til formandsmailen. Udover 
det, så skal der omkodes (eller programmeres) nogle ting i forhold til hjemmesiden.  
Charlotte, John og Adam er i dialog omkring dette.   
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4. Socialt arrangement i den nye bestyrelse: 
 
På vegne af nogle af bestyrelsesmedlemmerne, foreslog Adam et socialt arrangement.  
 
Kan vi monstro hygge med hinanden? Komme lidt tættere på hinanden? Det var der 
(udbredt) stemning for i bestyrelsen. Det kunne være en bowlingaktivitet efterfulgt af 
fælles spisning på restauranten i Frederikssund Bowlinghal på Kocksvej 23a i 
Frederikssund.  
 
Det blev besluttet, at bowlingaktiviteten finder sted onsdag d. 14. september i uge 37. 
fra kl. 17.00. Adam booker til 10 personer. To baner samt mad reserveres.   
 
5. Status på foreningens hold eller aktiviteter: 
 
Adam gav en kort opdatering på, hvordan det ser ud på foreningens hold og 
aktiviteter. Nu er der igen åbnet mere op. Brugerne er på banen igen. Der er gang i 
alle instruktørers gøremål. Der er typisk mellem 6-15 deltagere på holdene.  
 
Der er en stor interesse for IF Vikingerne. Adam har været i kontakt med Ungeteamet  
i Frederikssund (læs: Spiren) og Ungekontakten, der har til formål at vejlede og støtte 
de psykisk sårbare unge i Frederikssund.  
 
Vi havde igen en diskussion om, hvorvidt en bruger kan tage sin SKP’er eller andet 
(relevant) personale med på aktiviteterne. Med andre ord: Kan personale(grupper)  
deltage? Kan personale eventuelt inviteres til at deltage i IF Vikingernes aktiviteter på 
en helt almindelig onsdag? Et rum, hvor personale og brugere slig kan mødes på lige 
fod og dele oplevelser med hinanden. Charlotte understregede, at medarbejderne skal 
være motiverede. Det er et must. Ellers kan det let ramme tilbage på brugerne.  
 
Vi snakkede også om yogaaktiviteten. Der er (lige nu) en adgangsbegrænsning på 
yogaholdene på mandage i Frederikssund og torsdage i Jægerspris. Mette anbefaler, 
at vi max er 10. deltagere på hvert af holdene. Yogaen er populær.  
 
Lisbeth foreslog tilmelding til yogaen for en periode. Det kunne fx være en gang i 
kvartalet. Berit savnede en ekstra vikar til Mette. Et supplement. Det er helt 
afgørende, at brugerne skal være trygge – også i forbindelse med de 3 instruktører.    
 
Notabene: Instruktørerne har et begrænset antal arbejdstimer.  
 
Nu nærmer vi os en sommer og et efterår, hvor yogaen kan afvikles udendørs. Det 
indebærer, at der (nok) kan være flere med på holdene end ellers estimeret.  
 
Charlotte og John vil meget gerne tage ud og fortælle om IF Vikingerne. De kan 
berette om, hvad netop de har fået ud af et medlemskab af foreningen. Det kan ske i 
et samarbejde med Adam. Men ellers er det ren peer-to-peer. 
 
6. Kommunikation i foreningen: 
 
Apropos generalforsamlingen.En opfølgning. Konflikter kan og vil opstå. Det kan ske 
mellem brugere men også mellem instruktører og brugere. Det kan vokse til en tvist. 
Og hvem har ret? Under alle omstændigheder: Man skal blive hørt. Bestyrelsen skal 
også være opmærksom på, hvad der sker i foreningen.  



 
V/ Formand Charlotte Fischer Jensen,Dalskrænten 118, 3600 Frederikssund CVR: 32921221 

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

 
 
Så hvis man i foreningen har et problem, må man gå til Adam og sparre med ham.  
Det gælder på sigt.  
 
7. Kommende arrangementer: 
 
Apropos Idræts- og Kulturfestivalen: Aftendelen er desværre annulleret. Det bliver 
følgelig en afkortet version. Adam udtaler, at der er tjek på tingene. Han er i sving! 
Der er masser af regneark, der skal bedømmes. Der er lidt over 100 tilmeldte til 
dagsprogrammet. De er pænt fordelt i forhold til aktiviteterne. Det bliver en god 
festival. Bemærk: Festivalen skal efterfølgende evalueres.   
 
Så er der Vejlefestivalen. Vi har fået tildelt 5 pladser mere end forventet. Så nu er der 
i alt 20 pladser, hvoraf 3 af dem tilhører personale og/eller instruktører. Der er altså 
17 potentielle deltagere. Den afvikles fra tirsdag d. 28. til torsdag d. 30. juni 2022.En 
invitation sendes ud på mandag d. 16. maj. Tilmelding og betaling kan ske i løbet af 
ugen efter. Som aftalt, gives der et tilskud på 500 kr. Frist er nu onsdag d. 25. maj 
2022. Det er først-til-mølle-princippet.  
 
Så er der det famøse Tour de France, som kommer forbi København og Roskilde 
henholdsvis d. 1. og 2. juli. Arrangementet i København bliver en enkeltstart, hvor 
man står i det indreKøbenhavn og har fokus på den enkelte cykelrytter. Dagen efter i 
Roskilde bliver det et kig på det samlede klassement.  
 
Det er den 109. udgave. Det afvikles fra fredag d. 1. juli til søndag d. 24. juli 2022.  
Adam har snakket sammen med andre kolleger, som også deltager i arrangementet. 
Måske kan vi lave noget sammen med andre IFS foreninger.  
 
Fra mandag d. 30. maj starter en række vandaktiviteter op.Det gælder alle mandage 
fremadrettet. Emnet erpadling: Det vil sige kano og kajak. Det varer til midt i 
september 2022. Det bliver for meste delen Adam og Elisabeth, der leder aktiviteten.  
 
Onsdag d. 25. maj er der så en badmintonturnering i Næstved. Vi bliver 7 deltagere 
inklusive Adam.  
 
8. Økonomi: 
 
Lisbeth orienterede. Indestående i Handelsbanken: 51.328,12 kr. og NemTilmeld: 
38.284,99 kr. I alt: 89.613,11 kr.  
 
Hvad angår Idræts- og Kulturfestivalen; det afmeldte aftenprogram: Lisbeth efterlyste 
kontonumre angående tilbagebetaling. Adam vil fremskaffe dem.  
 
Vi skal snarest skifte bankforbindelse. Vi går fra Handelsbanken til (sandsynligvis) 
Arbejdernes Landsbank. Vi får således en helt ny konto. Det kan bestemt være en stor 
fordel at være på mobilepay. Den skal oprettes. Kontanter er som bekendt udfaset.  
 
9. Eventuelt: 
 
John foreslog at tage fotos af den nye bestyrelse. Det blev vel modtaget.  
 
Berit påpegede en social aktivitet, hvor vi kan lave noget aktivt sammen. Det kunne 
være en leg eller et spil. Det kunne afholdes i august 2022. Altså en sommeraktivitet.  
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I den sammenhæng blev motionscykelløbet Tour de Fjord også nævnt.   
 
10. Ny mødedato: 
 
Næste møde finder sted tirsdag d. 2. august fra kl. 16.00 på Klintegården. 
 
 
Tak for et slagkraftigt møde.   
 
 
På vegne af bestyrelsen! Referent Thomas Ulrik Wester d. 11. maj 2022.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


