
Beretningen 2020
Indledning
Dette bliver en meget mærkelig beretning at skrive. År 2020 har været det mest spe-
cielle år i klubbens historie. Overskriften burde være COVID 19 - 2020 året, hvor alt 
gik i stå. Det bliver nok også den korteste beretning i klubbens historie.

Covid-19
Vi var kommet rigtigt godt i gang rundt i afdelingerne. Der var stor optimisme og et 
succesfuldt år lå forude. Para-OL i Japan, var noget, vi alle så frem til. Der ventede 
mange store stævner og begivenheder. Men, så kom dagen, vi alle vil huske. Mette kom 
på skærmen, og Danmark lukkede ned, og dermed også idrætten. Nu var det hånd-
sprit, afstand, mundbind og covid-19 test, som fyldte en del i vores hverdag.

Efter nedlukningen, fulgte forsigtigt opstart af nogle idrætter, derefter nedlukninger, 
åbninger, for igen at skulle lukke ned. Vi fik hele tiden nye retningslinjer, som vi skulle 
overholde. En meget travl tid for kontoret, som arbejdede hjemme fra en del af tiden. 
Bestyrelsesmøderne blev holdt via hver vores computer hjemmefra. Der var rigtigt 
meget, som havde forandret sig. 
Vi måtte også udsætte vores generalforsamling til september måned. Vi nåede heldig-
vis at afholde den, inden der igen blev lukket ned. 

Retningslinjer
Der skal lyde en meget stor ros til alle medlemmerne og medspillere af foreningen. 
Flot, hvordan I har tacklet alle de udfordringer, der har været i forbindelse med de nye 
retningslinjer. Det har ikke været let og usikkerheden har været stor. Nogle gange fik vi 
først retningslinjerne samme dag, hvor vi havde idræt. De var også svære at tolke. De 
var ikke lavet specielt til parasport. 

Kontoret måtte arbejde hurtigt med at få informeret rundt. Vi åbnede der, hvor vi syn-
tes, det var forsvarligt. Vi ville ikke tage chancer, mange af vores medlemmer er med 
i den sårbare gruppe. Det var også vigtigt at passe på vores ansatte. Vi har fået mange 
positive meldinger, om den måde, vi valgt at tackle situationen på. Smilet forgik tit bag 
mundbindet. Vi mødte mange glade medlemmer og medspillere, når vi endelig måtte 
starte op igen. I var gode til at passe på jer selv og hinanden. 

Økonomi
Vi valgte at følge DIF og DGI´s opfordring om at opkræve kontingent, selv om idræt-
ten var lukket ned. Men i erkendelse af, at klubben fik nogen kompensation for nogen 
af vores udgifter, valgte vi at nedsætte kontingentet for 2. kvartal.

Der skulle stadig udbetales lønninger til medspillere med fast løn. Men vi fik dog hjælp 
fra hjælpepakkerne. Vi valgte også at fortsætte med at udbetale skattefrie godtgørelser 
til vores trænere, selvom der ikke kunne søges hjælpepakker til disse omkostninger. 
Heldigvis opkrævede Aalborg Kommune ikke halgebyr, og de nedsatte ikke vores ak-
tivitetstilskud. Det var en stor økonomisk hjælp i en svær tid.

Vi skal ikke klage, vi har en god og stabil økonomi. Der er dog sorte skyer forude. 
Vi har mistet en del medlemmer. Medlemmer som gerne skal komme tilbage igen. 
I bestyrelsen er vi gået i gang med nye tiltag, som gerne skulle få nye medlemmer til 
klubben. En stor del af vores indtægter kommer fra kontingentet. 
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Resultater
En af de store punkter i de ”normale” beretninger er alle de flotte resultater, som er 
opnået i løbet af året. I år er dette punkt allerede overstået. Vi vil i stedet for rose, de 
flotte resultater, der er opnået ved at træne hjemmefra. 

Mange har brugt naturen til at gå, cykle eller tage en tur i kørestolen. Kondicyklen og 
romaskinen er kommet frem fra gemmerne. Racerunneren kom op på løbebåndet. 

Virtuel træning via computer og mange andre nye muligheder for træning sammen og 
hver for sig. Mange har forstået at holde sig i gang. Desværre var der også mange, som 
ikke havde disse muligheder. 

KIDZ Håndbold
Vi måtte desværre sige farvel til en del ungdomsmedlemmer. KIDZ Håndbold valgte 
at blive lagt ind under Nøvling IF. Vi havde selvfølgelig helst set, at KIDZ Håndbold 
fortsatte under I. H. Aalborg, da vi mener, at det er der, de hører hjemme. 

Vi er glade og stolte over, at det var hos os Lykkeligaens succesen startede. Vi er også 
stolte over, at der var over 60 børn og unge, der spillede håndbold, da Nøvling tog over. 

Den største Lykkeliga klub og nok også den mest velfungerende. Heldigvis fortsætter 
disse børn med at være idrætsaktive bare i en anden klub. De ved, hvor vi er, hvis de 
bliver trætte af håndbold og vil prøve noget helt andet som f.eks. KIDZ Happy Dance 
eller fodbold. Det er meget vigtigt, at bare fordi man ikke gider håndbold mere, så 
stopper man ikke med idræt, fordi man ikke kender til andre muligheder. 

Desværre måtte vi også aflyse sommersportsskolen. Det var ikke muligt at overholde 
retningslinjerne. Sportskolen plejer at være et af årets højdepunkter for mange børn 
og unge med særlige behov.

Afslutning
Tusinde tak skal lyde til alle vores frivillige / medspillere i denne svære periode. Uden 
alle disse ildsjæle, var det ikke muligt at drive en klub som I. H. Aalborg. 

Tak til kontoret for den service I yder klubbens medlemmer og idrætten. I har ydet en 
super service med alle de retningslinjer. 

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, hjælpepakker og 
sponsorer, som har støttet os, uden den økonomiske hjælp var det ikke muligt at dyrke 
flere af vores idrætsgrene. 

En meget stor tak til klubbens medlemmer, som blev i klubben, selv om I ikke fik den 
træning, I plejer at få - uden jer var der ingen forening. 


