
Bestyrelsens beretning 2018
Indledning
Tiden går hurtigt, det er allerede tid til at skrive en ny beretning. Det har igen været 
et godt år for foreningen. Vi har nogle fantastiske ildsjæle i klubben. Der bliver gået 
til den til rundt i afdelingerne. Igen i år er der opnået flotte sportslige resultater. 

I 2017 havde vi et kanon godt regnskab, alt flaskede sig økonomisk for klubben. Vi 
kan desværre ikke sige det samme i år. Der har været en del udfordringer. Heldig-
vis har vi en god egenkapital, men vi kan ikke klare flere år i træk med underskud. 
Læs under økonomi om de udfordringer vi har. God fornøjelse med læsning af 
beretningen.

Administration
Vi har en rigtig god stab af frivillige på vores kontor i Nordkraft. Der bliver arbejdet 
med alle mulige administrative opgaver. Mange er ikke klar over, at der i mange 
år, kun har været Gitta, som var ansat. Resten, der har deres gang på kontoret, er 
frivillige. Vi valgte i 2018 at ansætte Anja i et fleksjob. Mange af de opgaver Gitta 
varetager, skal Anja også kunne klare. Det koster os penge, men det var nød-
vendigt, hvis vi skulle sikre os administrativt. Det er vigtigt, at der bliver opkrævet 
kontingent, udbetalt løn, betalt regninger og meget mere. Kig forbi kontoret en 
tirsdag eller torsdag formiddag. Der er en kop kaffe og en flot udsigt over byen og 
Limfjorden. 

Økonomi
Årets resultat er både godt og dårligt. Vi er ikke kommet ud med et underskud af 
den størrelse siden 2011. Det gav dengang anledning til mange besparelser – 
blandt andet stoppede buskørslen til Vadum.

Bestyrelsen vil fremadrettet være opmærksom på udviklingen og tage de nødven-
dige skridt, så årets resultat bliver en enlig svale.

Men lad os lige se på tallene, der ligger til grund for resultatet. Det, der først sprin-
ger i øjnene, er den store forskel i §44 tilskud. Forskellen er - 160.000 kr. Og da vi 
først kender dette tilskuds størrelse i september, har vi haft svært ved at reagere 
bagud rettet. Desuden har vi betalt husleje/halleje/samarbejdsudgifter for henholds-
vis 2 og 3 år i atletik og kajak. I atletik havde de glemt at sende os en regning, og i 
kajak har vi først i 2018 lavet en samarbejdsaftale. Men det manglende papirarbej-
de skal jo ikke betyde, at vi ikke skal betale til fællesskabet.

Lad os lige forholde os til §44. Disse midler søger vi hjem i maj måned. Følgende 
udgifter kan vi søge tilskud til: kørsel til stævner og turnering i Danmark, nogle af 
vores hjælpemidler og til nogle af vores hjælperudgifter. Afhængig af puljens stør-
relse og ansøgninger til puljen, får man så en vis %del af de budgetterede udgifter. 
Der er således ikke nogen konkret viden om, hvor stor andel af vores udgifter, vi 
får dækket. I 2018 var vi nede på 33% - det laveste siden 2006. Ellers har vi ligget 
mellem 49 og 100%.

For 2019 ved vi naturligvis heller ikke noget. Efter skandalen med den manglen-
de afregning af bevilgede tilskud i socialstyrelsen, har vi absolut ingen viden om, 
hvordan fremtiden vil se ud. Men vi tror på det bedste. – Hvis vi må konstatere, 
at fremtidens tidskud ligger på sidste års niveau, må vi nok se på vores tilskud til 
kørsel og hjælperudgifter.

Så hvis vi tager de nævnte ekstraudgifter og manglende tilskud i betragtning, er det 
jo egentlig fantastisk, at underskuddet ikke blev større. Det er også derfor, vi ikke 
farer ud med bål og brand og laver besparelser.
Men vær ikke i tvivl – vi har en handlekraftig bestyrelse, der vil leve op til sit ansvar. 
Vi vil foretage de nødvendige besparelser, hvis vi skal.
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Resultater
Vi har igen haft nogle rigtig fine resultater. Peter Rosenmeier tog jo endnu en VM 
guldmedalje. En fantastisk præstation. Nu er han regerende mester i både VM 
og OL. Det bliver svært at leve op til. Simon og Mads repræsenterede klubben til 
VM i powerchair floorball (hos os er hedder det kørestolshockey). Det blev til en 
overraskende flot sølvmedalje. Det bedste resultat for Danmark nogensinde. Laura 
Christensen, der nu er flyttet til Aarhus og stiller op for dem, vandt i denne omgang 
den sidste bronzemedalje ved EM i 100 m medley til IHA. Camilla Aagaard vandt 
FM i 50 m fly. Bowling – Jan og Claus som de mest fremtrædende -  generobrede 
FM i Rampe. Racerunneren Jacob har genvundet sin storform efter en længere 
skadespause. Han vandt FM i 100 og 200 m. Desuden satte han verdensrekord på 
1500 m i tiden 8.59,39. Jacob Michelsen tog – ”som sædvanlig” para DM i kajak 
ergometer i 200 og 500 m.

Ud over disse fine resultater har vi også haft fremgang i antal medlemmer hos ung-
dommen. Det er ikke uventet KIDZ håndbold, der hitter. Men i KIDZ Hop og Spring 
samt fodbold har vi også en dejlig masse unge mennesker. Vi håber, de får et langt 
liv i idræt og får en masse nye gode venner. 

I boccia er der en foryngelseskur på vej, idet vi har fået nogle nye rampespillere i 
stedet for nogle af ”de erfarne” som er holdt op. Der er stadig idrætter som vil have 
godt af nye medlemmer. Men det er jo godt at have noget at arbejde for.

Fonde og sponsorer
Der har i 2018 ikke været så store resultater inden for fundraising som i 2017. Vi 
søger efter vores behov for materialer – vi kan ikke søge til vores drift. Så i år, fik 
vores basket spillere 3 nye stole. Trygfonden hjalp til på bedste vis. De kom endda 
til træning og optog film, som de vil bruge til at fremhæve, at man godt kan have et 
aktivt liv på trods af et handicap = vi bliver promoveret i hele Danmark.

Vanførefonden gav penge til 2 nye racerunner cykler. Vi oplever, at der er behov for 
cykler, der kan ”lægge ryg” til personer > 90 kg. Og det behov, vil vi naturligvis også 
gerne være med til at dække. 

SIFA har som sædvanligt bakket op omkring vores landsholdsdeltagere, Carlsberg 
Sportsfond og Ronald McDonald gav nyt tøj til de yngste i fodbold og en anonym 
har doneret kr. 10.000. Dejligt.

Desværre fik vi også besked om, at Eniig stopper deres sponsorat af os. Den nye 
persondatolovgivning har besværliggjort en fortsættelse. Det får ikke betydning for 
2019, hvor vi får sidste gang. Men fra 2020 kommer vi til at mangle disse penge. 
– Har nogen gode ideer, hører vi gerne om det. – Indtil videre vil vi gerne opfordre 
vores medlemmer og deres omgangskreds til at benytte OK Benzin. Handler du på 
nettet, så gør det via www.BNicer.com, når det er muligt.

Badminton
Badminton startede vi for 2½ år siden i samarbejde med Lindholm Badminton 
Klub. Det var en svær opstart. Der var meget få deltagere i starten. Trods det gav 
trænerne Gitte og Benedikte ikke op. Nu er der en god trup af badmintonspillere, 
der deltager i træningen fredag eftermiddag. De deltager også i stævner og vinder 
mange medaljer. Hvad gør man for eksempel, når der møder en kørestolsbruger 
op til træningen? Det finder trænerne en løsning på – resultatet kan ses på klub-
bens facebookside.

Lindholm Badminton Klub har formået, at få vores medlemmer integreret i forenin-
gen. Noget som gavner begge foreninger samt de dygtige badmintonspillere fra 
klubben. 

Gitte Paulsen opnåede også at bliver hædret som ”Årets Energibundt” under det 
store Sport 2018 show i Herning. Et stort tillykke med den flotte pris. 
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Håndbold
Vi kan ikke komme uden om KIDZ håndbold og Lykkeligaen. Der bliver bare ved 
med at komme nye spillere til. Selv om der er blevet oprettet tilsvarende tilbud i 
Aabybro, Dronninglund, Aars, Hobro og Frederikshavn. 

Der er nu ca. 55 håndboldspillere i klubben, dermed er KIDZ håndbold blevet 
klubbens næststørste idrætsgren, kun overgået af svømning i Vadumhallen. Det 
er helt vildt, hvad der er sket, siden vi startede for 2½ år siden. Der er nu over 500 
nye håndboldspillere fra 40 hold i Danmark. Mange af dem, var ikke idrætsaktive 
i forvejen. Bare vent og se, udlandet kommer også med. Der er kommet hold på 
Færøerne og Grønland. Vi er meget stolte over, at vi har været med fra starten. Vi 
har været med til at lægge grundstenen til denne store succes. Et stort tillykke til 
Lykkeliga og Rikke Nielsen med ”Danskernes Idrætspris”. 

Desværre måtte vi i år lukke ned for vores voksen håndboldhold, som vi havde 
i samarbejde med Aalborg. KFUM. Dårlige træningstider gjorde, at flere spillere 
måtte melde fra. Heldigvis har vores trænere sagt, at de er klar til at starte igen, når 
behovet kommer. Og det kommer. Flere af KIDZ håndboldspillerne kan godt være 
med på et ”stort” hold. Vi holder bare pause og forventer snart at være i gang igen. 

KIDZ Hop og Spring
Der kommer flere og flere til KIDZ Hop og Spring i Nordkraft. Det er idræt med 
trampoliner, hoppepuder, airtrack og springgrav m.m. Det foregår ca. 2 lørdage om 
måneden. Vi bruger DGI´s dygtige instruktører. Et tilbud, som mange børn og unge 
med særlige behov, har manglet. Det er gratis for klubbens medlemmer, andre skal 
betale 40 kr. pr gang. Dejligt, der kommer så mange ikke-medlemmer. Her er en 
god mulighed til at komme i gang med parasport. 

Hver gang er der en fra klubben, som tager imod og snakker med forældrene om 
klubbens mange tilbud. Her er der også en mulighed, for at snakke med andre for-
ældre om deres børns oplevelser med idræt. Det er nok forældre snak, som er med 
til at rekruttere flest nye medlemmer.  

Sommer sportsskole og idrætsdage
Årets sommer sportsskole flyttede i nye rammer på Tornhøj Idrætscenter i Aalborg 
Øst. Der var linjeidræt i håndbold, vild med dans og atletik. Desværre måtte vi afly-
se fodbold, da der ikke var tilmeldinger nok. Vi håber, at der til sportsskolen uge 27 
igen bliver en fodbold linje. 

Der er perfekte forhold for idrætten i Tornhøj Idrætscenter. Rigtige atletikbaner og 
fodboldbaner lige udenfor hallen. Stor idrætshal med caféområde, dansesal til vild 
med dans og tumleområde. Som noget nyt sluttede onsdagen med en tur til Nord-
kraft, hvor der var Hop og Spring i DGI Hallen. Det var i stedet for bowling, der har 
været på programmet i flere år. Vi glæder os til at se mange deltagere til sommer 
sportsskolen fra mandag til torsdag i uge 27.

I årets løb har der også været afholdt idrætsdage for børn og unge i specialklas-
serne fra 3 skoler: Vester Mariendal, Svenstrup og Løvvang. I foråret foregik det 
i Skovdalen Atletik Stadion. I efteråret var der indendørs aktiviteter i Nordkraft. 
Begge dage en stor succes. Det er endnu ikke afgjort om disse idrætsdage skal 
fortsætte. Klasserne samles på Vestre Mariendal Skole fra skoleåret 2019/2020. - 
Det er måske en anden form for idrætsdage, der skal laves i fremtiden.

Svømning i Gl. Lindholm
Svømmeklubben NORD opsagde desværre vores samarbejdsaftale. Vi brugte 
Svømmeklubben NORD’s trænere og deres livreddere hver onsdag i Gl. Lindholm 
Svømmesal. Svømmeklubben NORD fik overført penge fra os for den ydelse. Vi 
var meget ”ude at svømme”, da aftalen blev opsagt, da det var alle trænere og 
livreddere, som stoppede på en gang. Heldigvis fik vi rekrutteret et rigtig godt nyt 
trænerteam, som startede efter sommerferien. Dag Stormark og Lena Andreasen 
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blev brugt til at lære de nye op. Det kører rigtigt godt nu, og vi har fået et rigtig 
godt team til glæde for svømmerne.  

Besparelse på ledsagere og personlige hjælpere
Vi oplever desværre, at kommunerne skal spare mere og mere på handicapom-
rådet. Mange skal kæmpe for at få bevilliget de vigtige hjælper og ledsagertimer, 
som er nødvendige for at kunne komme afsted til fritidsaktiviteter. De fleste men-
nesker med handicap ville allerhelst kunne klare sig selv, men det er desværre 
ikke muligt for mange. Lovgivningen bliver desværre rettet ind efter de få, som 
snyder. Der skal kæmpes, og ærgerligt nok er der mange, der ikke magter kam-
pen. De giver op og bliver hjemme fra de vigtige fritidsaktiviteter. 

Ønsketænkningen ville være, at sagsbehandlerne ville informere om de fritids-
aktiviteter, der findes og hjælpe med at få bevilliget den hjælp, der kræves for at 
komme afsted. 

Ingen kan være i tvivl om, at kommunens besparelser, for mange er lig med en 
væsentlig ringere livskvalitet.

Vi ser desværre også, at bosteder, væresteder og fritidscentre ikke kommer afsted 
til den vigtige ugentlig sportsaktivitet. Hvis vi undersøger hvorfor, så hører vi tit, at 
det skyldes personalebesparelser. Bostedet tager i stedet for en gang imellem en 
tur i f.eks. svømmehallen i Gigantium. En gang imellem bliver aldrig det samme, 
som svømning hver mandag i Vadum Svømmehal. 

Der er måske håb forude. Aalborg kommune er med i projektet ”Bevæg dig for Li-
vet”. I Aalborg og Vejle er der specielt fokus på parasport. Befolkningen skal gøres 
idrætsaktive - også mennesker med handicap!  

Afslutning
-  Tusinde tak skal lyde til alle vores frivillige / medspillere. Uden alle disse ild- 
 sjæle, var det ikke muligt at drive en klub som I. H. Aalborg. 

- Tak til kontoret for den service, I yder klubbens medlemmer.

- Ligeledes en stor tak til personalet på idrætspladser og haller. 

- Tak til Aalborg Kommune for støtte til vores aktiviteter og det gode samarbejde 
 og hjælp. 

- En tak Parasport Danmark og til Jørn Erik Simonsen for hjælpen og samarbejdet. 

- Tak til vores samarbejdsklubber, SIFA og DGI. 

- Stor tak til de fonde og sponsorer, som har støttet os. Uden den økonomiske 
 hjælp var det ikke muligt at dyrke flere af vores idrætsgrene. 

- Tak til klubbens medlemmer og ledsagere - uden jer var der ingen forening! 

Sportslig hilsen
Bestyrelsen

- tilpasset idræt for alle!
I. H. Aalborg
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