
Bestyrelsens beretning 2017
Indledning
Det har igen været et rigtigt godt år for foreningen. Der er rundt i afdelingerne 
opnået flotte sportslige resultater, økonomien ser god ud, og vi har fået søgt en 
del penge hjem via fonde m.m. Igen er der blevet ydet en fantastisk indsats af alle 
klubbens ildsjæle. 
Der er ingen grund til at klage, vi har dog også vores udfordringer.

Bestyrelsen
Det har været en succes at flytte nogle af vores bestyrelsesmøder ud til idrætten. 
I årets løb har vi været på Chang for at se på fodbold. Derefter en tur i Skovdalen, 
hvor vi overværede Racerunnernes træning. Vi har besøgt svømning og skydning 
i Vadumhallen og årets sidste bestyrelsesmøde blev afholdt i Løvvang Bowling 
Center, hvor vi besøgte badminton og bowling. 

Altid rart at møde klubbens ildsjæle til deres træning og få en forståelse for, hvor-
dan der trænes, samt høre om de oplevelser og udfordringer der er. Vi vil fortsætte 
med besøgene, og vi håber at kunne nå rundt til de fleste idrætsgrene. 

Vi holder månedligt postmøde, hvor formanden, kassereren og administrations- 
lederen deltager. Et møde hvor driften af klubben er på dagsorden. Det har vist sig 
at være den rigtige løsning, for dermed slipper bestyrelsen for de lange møder og 
kan koncentrere sig om bevillinger, retningslinjer og andre vigtige emner.  

Det er dejligt, at næsten hele bestyrelsen gerne vil fortsætte. Dermed kan vi fort-
sætte det arbejde, vi er i gang med til gavn for klubben og medlemmerne.

Økonomi
Klubbens økonomi har i år været ekstraordinær god. Det ses på resultatet. Det 
skyldes flere ting: Vi hævede kontingentet fra andet halvår 2017 i forventning til, at 
vi skulle have ansat fast hjælp på kontoret. Da der skulle være en fælles gensidig 
prøveperiode, blev man enige om, at ansættelsen først skulle ske pr. 1/1 2018. 

Dernæst søger vi jo hvert år om tilskud inden for Folkeoplysende virksomhed § 44, 
som jo blandt andet er med til at finansiere kørsel til stævner, hjælpere og visse 
materialer. Normalt får vi dækket omkring 50%, men i år var vi oppe på ca. 87%. 
Og som yderligere ”flødeskum” på vort regnskab, er det lykkes os at få en bedre 
aftale omkring den kompenserende specialundervisning i svømning for voksne. Vi 
har fået bedre vilkår fremadrettet, men skal ikke forvente ekstra tilskud som i år.

Så alt i alt har vi for 2017 fået et ekstraordinært godt resultat. Men det giver jo 
en vis ro, at vi med dette resultat har været i stand til at afsætte en del penge til 
ungdomsarbejdet. Via Kidz aktiviteterne har vi været i stand til at tiltrække flere 
yngre medlemmer, hvilket jo må siges at være en succes. – Det er vort håb for alle 
vore medlemmer, at de får et langt liv med idræt og får opbygget nye venskaber via 
idrætten.

Vi har også været tilsmilet af held med vore fondsansøgninger. Vi har været i stand 
til at købe vore egne egnede kajakker – både en- og tomands, hvilket giver denne 
idrætsgren et voldsomt løft. 

Vi har også fået penge til 3 nye basket stole, selv om det først får virkning i 2018. 
Også el-hockey har fået et godt løft via fondsmidler. Her er købt ny stol og en total 
opgradering af det bestående materiale. 

Så der skal her lyde en stor tak til Trygfonden, Spar Nord og Vanførerfonden.
Blandt vore sponsorater er der stadig en mulighed for forbedring. Det er vitalt for 
klubben, at alle vore medlemmer benytter muligheden for at støtte klubben – uden 
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at det koster dem noget. Så gå venligst ind på vor hjemmeside eller se i klubbladet, 
hvordan I kan være med til at hjælpe klubben.

Når man i år læser vort regnskab, vil man måske undre sig over, hvorfor de enkelte 
idrætter er blevet voldsomt dyrere. Det skyldes, at trænergodtgørelse er flyttet ind 
under den enkelte idræt. Det sker efter ønske fra bestyrelsen. 

Ofte ser vi på, om der er udvikling i en idræt. Om hvordan antal aktive forholder 
sig i forhold til udgiften for idrætten – er der rimelighed i det? Det betyder ikke, at 
en idræt ikke må koste klubben penge. Det betyder bare, at vi holder øje med at 
omkostningsniveauet ikke løber løbsk.

Resultater
Igen i år har vi haft en del danske mestre og medlemmer der på glimrende vis har 
repræsenteret klubben.

Svømmerne var igen i år ”farlige for en metaldetektor”! 
Camilla Aagaard tog ved FM guld i 100 m fri, 100 m bryst, 50m fri, 100 m fly, og 
200 im. Nordiske mesterskaber guld i: 50 fly, 4x50 m fri, og 4x50 m medley. 
Jan Johansen tog ved FM guld i: 100 m fri, 100 m bryst, 100 m ryg, 50 m fri, 200 
m fri, 50 m ryg og 50 m bryst. 
Laura Christensen, der er udtaget til VM truppen, fik følgende resultater ved 
Nordiske mesterskaber: guld 100 fly m, guld 200 im, guld 4x50 m fri, guld 4x50 m 
medley, sølv 100 m bryst, bronze 50 m fly og bronze 50 m bryst. 

Àki Joensen vandt gruppe AR inden for boccia. Peter Rosenmeier fik i bord-
tennis bronze ved VM-double. I kajak fik Jacob Bjerregaard Michelsen guld på 
Bagsværd sø i Senior K1 Para 500 m. I ergometer var der også guld til Thomas 
Christensen i Mænd Senior Para 200 m og Mænd Senior Para 500 m. Også Tina 
Andrea Møller vandt guld i Kvinder Senior Para 200 m og Kvinder Senior Para 
500 m. Sidst men ikke mindst har veteranen Jacob Birkbak fået mod på konkur-
renceidræt igen og fik VM bronze i 400 m.
 
KIDZ Håndbold - Lykkeliga
Tænk sig, hvor meget der er sket i løbet af de sidste 2 år inden for håndbold for 
børn og unge med særlige behov. For 2 år siden havde vi besøg af Rikke Nielsen 
til klubbens generalforsamling, det blev starten på KIDZ Håndbold i klubben. 

Der kom en del henvendelser fra håndboldklubber rundt i landet, som også gerne 
ville starte op. Desuden var der flere af de store fonde, som også gerne ville bidra-
ge. Det blev starten på Lykkeliga. Med en massiv presseomtale, nogle fantastiske 
trænere / ildsjæle, økonomisk bidrag og selvfølgelig Rikke Nielsen, er det blevet en 
kæmpe succes. 

Rundt om i landet er der startet ca. 21 nye hold med ca. 320 nye håndboldspillere 
(når dette læses er der helt sikkert kommet flere til). Bare vent og se, udlandet 
kommer også med. Der er kommet et hold på Færøerne. 

Vi er meget stolte over, at vi har været med fra starten. Vi har været med til at læg-
ge grundstenen til denne store succes. Det er vigtigt, at de nye hold starter i etable-
rede håndboldklubber, og dermed bliver en del af en forening (det er jo ikke alle 
steder, der er en så stor og vidt favnende forening, som vi er her i I. H. Aalborg). 

Lykkeliga er et projekt helt for sig selv uden for I. H. Aalborg regi med egen besty-
relse og egne vedtægter. Når der kommer mange sponsorpenge til Lykkeligaen, 
går disse penge ikke i klubkassen – de går til at udvikle ”produktet” Lykkeliga. Når 
f.eks. Rikke Nielsen tager til Sjælland for at holde foredrag eller hjælpe med at star-
te et nyt Kidz projekt op, så betaler klubben ikke for Rikke’s tid eller hendes udgifter 
i forbindelse med rejse og andet materiale. Det gør sponsorpengene under Lykke-
liga. – Men der skal da ikke herske tvivl om, at I. H. Aalborg er begejstrede over, at 
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det i den grad er lykkes at få Lykkeligaen startet. Det giver jo denne gruppe børn 
og unge en unik mulighed for at mødes og konkurrere – nøjagtig ligesom i de fleste 
andre idrætter.

KIDZ Hop og Spring
KIDZ håndbold blev også starten på KIDZ Hop og Spring. Det er idræt med tram-
poliner, hoppepuder, airtracks og springgrav m.m. Det foregår ca. 2 lørdage om 
måneden i DGI-hallen Nordkraft. Vi bruger DGI´s dygtige instruktører. 

Det har været en succes fra starten. Et tilbud, som mange børn og unge med sær-
lige behov, har manglet. Vi har valgt at gøre det gratis for klubbens medlemmer, 
andre skal betale 40 kr. pr gang. Hver gang er der en fra klubben, som tager imod 
og snakker med de nye deltagere. En god mulighed for at fortælle om klubbens 
mange tilbud, og dermed kunne få flere i gang med idræt. 

Der er lavet en Facebook side ”KIDZ Hop og Spring”, desuden er der en side i vort 
klubblad og hjemmeside med datoer og information. Vi håber på at mange flere vil 
deltage i dette fantastiske tilbud. Der er garanti for at få sved på panden på en sjov 
måde. 

Sportsskole
Der var igen sommersportsskole i den første uge af skolernes sommerferie. Der 
var mange deltagere, 59 børn og unge, som havde nogle gode dage med sport. 
Der var linjeidræt i håndbold, fodbold, vild med dans og atletik. 

Sportsskolen var tidligere på Løvvangskolen, som desværre lukkes. Det nye sted 
for 2018 – igen uge 27 - bliver Tornhøj Idrætscenter i Aalborg Øst. Økonomien 
hænger også sammen, der er stadig penge tilbage fra overskuddet af hotdog salg 
til DM i hotdog 2016. 

Persondataloven
Klubben skal i løbet af foråret 2018 foretage væsentlige ændringer med hensyn til 
personfølsomme oplysninger. Der skal laves aftaler med alle, der leverer/modta-
ger oplysninger om personer fra/til os. Vi må ikke længere have oplysninger i vore 
registre om et medlems handicap – eller de må kun opbevares kort. Der kommer 
mange ændringer – forhåbentlig kommer det mest til at berøre kontorets arbejde. 
Men vi vil naturligvis oplyse jer om de væsentligst ændringer, når vi har det hele 
klart. Og det skal det være sidst i maj 2018! 

Kajak
Vi har haft kajak sammen med Kajakklubben Limfjorden i et par år. Fra starten var 
det vores store mål, at vi købte nogle handicapvenlige kajakker. Det er lykkes nu 
og i foråret 2018 er de nye kajakker klar til brug. Foruden en mands kajakker, kom-
mer der også to mands kajakker. Nu kan f.eks. en synshandicappet ro sammen 
med en seende, eller en med begrænset kræfter ro med en ledsager. 

Lige som i twinbåden i sejlads, vil det være muligt for flere mennesker med handi-
cap at kunne dyrke vandsport på Limfjorden. 

Parasportens Dag i Aalborg
Lørdag den 23. september var vi sammen med Parasport Danmark vært til Para- 
sportens Dag. En dag med masser af idræt. Der kørte en meget stor kampagne 
med temaet ”Hvor svært kan det være” i pressen, i lygtepæle, på busser og mange 
andre steder. 

Med al den omtale var vi sikre på, at der ville strømme ind med tilmeldinger. Des-
værre kom der ikke ret mange, til gengæld fik dem, der kom, en rigtig god dag. 

Flere af klubbens trænere og medlemmer mødte op og havde nogle dejlige timer. 
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Parasportens Dag blev også afholdt to andre steder. Også der var tilmeldingen 
begrænset. 

Vi vil meget gerne igen have et fodboldhold for børn og unge med fysisk handicap. 
Vi havde håbet, at Parasportens Dag kunne være starten på et nyt hold. Vi håber 
stadig, det lykkes at kunne samle et hold. Vi har banen, bolde og trænerne. Hvor 
svært kan det være? Ja, det er svært, men vi håber, det lykkes.

Nordkraft
Til efteråret er det 8 år siden, vi flyttede flere idrætsgrene til Nordkraft. Vi har været 
glade for at være en del af idrætsmiljøet i Nordkraft. Vi er i løbet af de sidst år ble-
vet langt mere synlige i idrætsmiljøet i Aalborg. Det er desværre ikke alt, som har 
været den succes, vi havde håbet på. Vand i depotrum, aflysninger, parkeringspro-
blemer m.m. har været vores udfordringer. Vi kæmper med at løse problemerne, 
men synes desværre, at det er op ad bakke. Vi giver ikke op, vi kæmper videre for 
at finde de bedste løsninger. 

Dødsfald
Det blev desværre også året hvor vi måtte sige farvel til to af klubbens medspille-
re, nemlig Karl Johan Nielsen og Hans Jensen. De har begge ydet en meget stor 
indsats i klubben igennem mange år. Æret være deres minde. 

Svømning
Tove Knudsen, som har været en del af svømmeafdelingen i Vadum igennem 
mere end 40 år og æresmedlem af klubben, valgte at stoppe og gå på pension. 
Der blev holdt en hyggelig afslutning for Tove, hvor medlemmerne kunne sige 
pænt farvel og tak. Tove slipper dog ikke Vadum og klubben helt, hun er stadig 
med til at stå for juleafslutningen. Hun skaffer gevinster til lotteriet og er en del af 
nisseholdet. 

Afslutning
Tusinde tak skal lyde til alle vores frivillige / medspillere. Uden alle disse ildsjæle, 
var det ikke muligt at drive en klub som I. H. Aalborg. Tak til kontoret for den ser-
vice 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 
til 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 økonomisk hjælp, var det ikke muligt at dyrke flere af vores 
idrætsgrene. 

Tak til klubbens medlemmer og ledsagere, uden jer var der ingen forening. Vi er 
stadig Danmarks bedste og største idrætsforening for mennesker med handicap.

Sportslig hilsen
Bestyrelsen

- tilpasset idræt for alle!
I. H. Aalborg
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