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Referat fra IF Vikingernes bestyrelsesmøde  

onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 16.15påKlintegården 
 

Deltagere:  
 
Charlotte, John, Anders, Lola, Christinaog Thomas.  
Gæst: Adam (idrætskonsulent).  
Afbud: Lisbeth, Jeannette og Berit.  
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
 
Dagsordenen blev godkendt. Mødet blev desværre udskudt en uge.  
 
2. Gensidig orientering: 
 
Vi var til Fjordbowling i Frederikssund. Herligt med en social aktivitet, hvor man kan 
mødes uforpligtende. Godt samvær og hygge med hinanden. Til slut var vi i 
restauranten og fik en gryderet. Det kan bestemt gentages. Vi snakker videre om det.   
 
Chalotte nævnte 2 aktiviteter: 1) OCR løbet (læs: Forhindringsløbet) og 2) 
Vejlefestivalen sidst i juni 2023. I den forbindelse, kan det nok være givtigt at øve 
og/eller træne en rum tid i forvejen. Måske skal der endda være en form for 
vejledning i forhold til OCR løbet. Hvori består forhindringerne? Der skal mobiliseres 
en vis styrke til at deltage. Der kræves ressourcer.  
 
Vi taler om målrettet træning til lejligheden – typisk ved turneringer. Man kan træne 
(intensivt) med fx sin makker eller på holdniveau. Som regel er der to partnere på 
mange af holdene, såsom badminton.  
 
Adam har snakket sammen med Elisabeth. Trænerne kan absolut supplere hinanden. 
Nogle af brugerne kan være i en dårlig, fysisk kondition. De kan have brug for hjælp.  
 
Det blev aftalt, at Adam udarbejder et opslag om grund- eller bevægelsestræning. 
Målet er at træne sig op. Men hvem har lyst – uden nødvendigvis at binde sig på 
forhånd? Alle skal forespørges. Bemærk: Man kan benyttesig af OCR baner i fx 
Ugerløse skov, Hedehusene, Lejre eller måske Hillerød.   
 
3. Status på idrætsteamet: 
 
Adam berettede åbent og ærligt. Han orienterede om den helt nye situation i 
idrætsteamet. Tre instruktører er blevet til to for en periode. Mette, som har arbejdet 
med især qi-gong og yoga, forlader IF Vikingerne og Team2010 ubelejligt. Hun skal 
noget andet nu. Vi skal derfor have skaffet en ny yogalærer(inde). Adam vil forfatte et 
jobopslag til foråret 2023.  
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Blandt andet Lisbeth, Jeanette og Berit skal orienteres desangående. Adam kontakter 
dem efterfølgende.   
 
4. Diverse kurser: 
 
Adam har tidligere sendt os en oversigt over mulige KAI (idræts)kurser, som er gratis.  
Adam vil gerne tilmelde os samlet, hvis det er muligt. Emnerne kan være mange; fx 
et førstehjælpskursus eller om hvordan man opbygger en bestyrelse mm.  
 
Skriv endelig til Adam. Adam sender en reminder ud, snarest.  
 
5. Status på foreningens hold/aktiviteter: 
 
Hvordan det ser ud på de forskellige hold, lige nu? Der er mange nytilkomne. Hallen 
er fyldt. Det er storartet! Det skal tilføjes, at Adam har gjort god reklame for IF 
Vikingerne ved bostedernes arbejdsmøder i Frederikssund. Kan det monstro være en 
del af effekten?  
 
Notér: Desværre er der fortsat en vis uvidenhed om Vikingerne og Team2010. Det er 
selvsagt frustrerende og alt for dårligt. Så hvad kan vi gøre? Kan vi affatte flyers eller 
plakater for målgruppen af psykisk sårbare, som vi kan erlægge diverse steder? Det 
kunne være på det lokale bibliotek, rådhuset, jobcenteret, væresteder og 
sagsbehandlere. Vi taler om et målrettet oplæg fra IF Vikingerne.  
 
6. Arbejdsgrupper i forbindelse med arrangementer: 
 
Instruktørerne Adam og Elisabeth er blevet slemt udfordrede. Adam foreslog derfor, 
at bestyrelsen bliver mere inddraget i at lave nogle af årets arrangementer – herunder 
julefrokosten osv. Noget af arbejdet skal altså uddelegerestil bestyrelsen. Apropos 
julefrokosten: Vi skalbl.a. have bestemt lokaler, menu, økonomi, spil, gaver mm. 
Lokation, dato og tidspunkt er helt afgørende.  
 
Der blev dannet et julefrokostudvalg eller en Facebookgruppe. Gruppen består af: 
Charlotte, Christina, Lola og John. John vil udarbejde en invitation til frokosten.  
 
Bestyrelsen kan måske også hjælpe til, hvad angår Vejlefestivalen 2023.  
 
Adam fik mandat af bestyrelsen til undersøge, om vi kan oprette et nyt yogahold.  
Yogaholdet er principielt for alle. Men vi er nødt til at begrænse os. Måske kan vi 
oprette to hold.  
 
Med hensyn til qi-gong på fredage fra kl. 14.15 i uge 43-51. Det er et dårligt tidspunkt 
for mange. Kan vi forhandle os frem til noget andet?  
 
7. Kommende arrangementer: 
 
Julefrokost, fodboldtur, idræt & og kulturfestival, vinterskitur osv. blev omtalt. 
Fodboldturen går til Brøndby Stadion.Så er der idræt & kultur festivalen. Hvad gør vi? 
Vi må straks i dialog med Jette og Anne Marie fra Klintegården. Vi udsætter temaet til 
næste bestyrelsesmøde. Skituren fører os til Østrig i 6-7 dage. Den afvikles i øvrigt 
sammen med Team2010.   
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8. Ny medlemmer: 
 
Tiltaget består i at erhverve nye medlemmer – og ikke mindst i at fastholde dem. Vi 
skal både pleje (stam)deltagerne men også de nye potentielle medlemmer. Vi skal  
favne bredt.     
 
Referenten henviser venligst også til de andre, omtalte punkter.  
 
9. Økonomi: 
 
Adam orienterede på Lisbeths vegne. På konto i Handelsbanken: 12.085,37 kr. og 
NemKonto: 40.148,24 kr. I alt: 52.223,61 kr.  
 
10. Eventuelt: 
 
Charlotte og Adam har sendt ansøgninger ud til lokale virksomheder i Frederikssund 
området. Vi søger sponsorer. Det gælder fx Haldor Topsøe og CO-RO Food. Selv små 
tilskud kan gøre en forskel. Det kunne være vand og frugt.  
 
Der er ansøgt om § 18. midler i Frederikssund kommune. Vi søger om 47.500 kr., 
som dækker Vejlefestivalen og idræt & kulturfestivalen 2023. Som altid: Pengene 
følger aktiviteterne.  
 
Charlotte foreslog et nyt på punkt på næste bestyrelsesmøde. Hun efterlyser sociale 
og kulturelle aktiviteter, som ikke direkte er idrætsrelaterede.  
 
11. Ny mødedato: 
 
 
Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag d. 7. december fra kl. 16.15 på 
Klintegården.  
 
 
Tak for et møde med foretagsomhed.   
 
På vegne af bestyrelsen! Referent Thomas Ulrik Wester d. 27. oktober 2022.  


