
Beretningen 2021
Indledning
Denne beretning kommer desværre til at ligne den fra 2020. Dengang håbede vi, at 
der var lys forude og alt kunne blive næsten normalt igen. Vi tog desværre fejl og vi 
måtte klare endnu et år, hvor covid-19 styrede vores samfund. Heldigvis lykkedes det 
at gennemføre de Paralympiske Lege i Japan, hvor vi havde Peter Rosenmeier med som 
deltager.

Covid-19
Året startede med nedlukning, alt idræt var lukket ned. Sidst i februar måtte uden- 
dørsidrætten starte op. Det var først i april måned, at der igen kom gang i inden- 
dørsidrætten. En lang og træls periode for mange. Desværre har mange af vores med-
lemmer ikke mulighed for at selvtræne. Trods modgangen, var der stor glæde rundt i 
afdelingerne, da vi endelig kom i gang igen. Dejligt at retningslinjerne blev overholdt, 
dermed kunne idrætten gennemføres på en god og sikker måde. 
Inden sommerferien, var der en flot rød poloshirt til alle medlemmer og medspillere. 
Med denne poloshirt, ville vi fejre opstarten og sommeren. Håber, I vil bruge poloshir-
ten og dermed markere, at I er idrætsaktive.
I efteråret steg smitten og der kom nye retningslinjer. Heldigvis måtte idrætten holdes 
i gang. Det gik ud over sociale arrangementer. Derfor har bestyrelsen oprettet en pulje 
penge, som afdelingerne kan søge til forskellige sociale arrangementer. Puljen er for 
øvrigt forlænget ind i 2022.
De fleste bestyrelsesmøder blev holdt via hver vores computer hjemmefra. Vi måtte 
igen udsætte vores generalforsamling til september måned. Vi nåede heldigvis at af-
holde den, inden der igen blev lukket ned. 

Retningslinjer
Der skal lyde en meget stor ros til alle medlemmer og medspillere. Flot, hvordan I 
igen har taklet alle de udfordringer, der kom. Nogle gange fik vi først retningslinjerne 
samme dag, hvor vi havde idræt. De var også svære at tolke. De var ikke lavet specielt 
til parasporten. Kontoret måtte arbejde hurtigt med at få informeret rundt. Vi åbnede 
der, hvor vi syntes, det var forsvarligt. Vi skal passe på vores medlemmer og ansatte. 
Vi har fået mange positive meldinger, om den måde vi valgt at takle situationen på. 
Smilet foregik tit bag mundbindet. Heldigvis kunne vi smide mundbindet i efteråret. 
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 lade kontingentet fra 1. kvartal 2021 gælde frem til juli 2021. Vi var ban-
ge for at miste flere medlemmer. Dermed gik vi imod DIF og DGI´s opfordring om 
at opkræve kontingent, selv om idrætten var lukket ned. Der skulle stadig udbetales 
lønninger til medspillere med fast løn. Vi fik dog hjælp fra hjælpepakkerne. Vi valgte 
også at fortsætte med at udbetale skaffefrie godtgørelser til vores trænere, selvom der 
ikke kunne søges hjælpepakker til disse omkostninger. Heldigvis opkrævede Aalborg 
Kommune ikke halgebyr, og de nedsatte ikke vores aktivitetstilskud. 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 kontingent. 
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Fonde
Igen i år er klubben blevet begavet fra forskellige fonde. Der skal dog laves et stykke ar-
bejde, inden pengene kommer ind. Først skal man finde relevante fonde, derefter lave 
en ansøgning, som passer til fondens formål. Ofte er der nævnt forskellige sygdomme, 
som en fond tilgodeser, og så skal man til at tænke på sygdomme i stedet for vores 
medlemmers personligheder. Men sådan er det.
Ofte er det professionelle bestyrelser, der tager stilling til ansøgningerne, så der er 
måske kun møde hver 3. eller 6. måned. Så et svar kommer ikke bare, fordi man har 
sendt en ansøgning.
Aalborg Kommunes 50% materiale konto har bidraget til indkøb af nye rifler til  
Vadum. Lindpuljen har doneret penge til materiale til kørestolsfodbold. Parasportens 
Jubilæumspulje har bidraget med penge til fejring af deres 50-års jubilæum. Spar Nord 
Fonden har bevilget penge til arbejdet med KIDZ projekter. Elsas Fonden har givet 
penge til en ny stol til kørestolsfodbold. Sidst men ikke mindst har vi et håb om penge 
fra Tryg Fonden til motor til følgebåden i sejlads. Der er dog et par ting, der lige kræ-
ver en afklaring, så pengene er endnu ikke kommet.

Resultater
Der kom gang i flere stævner i efteråret. Højdepunktet var de Paralympiske Lege i 
Japan. Her havde vi Peter Rosenmeier med i bordtennis. Vi var flere, som stor tidligt 
op, for at følge Peters kampe. Desværre tabte Peter finalen til Seidenfeld fra USA. En 
flot sølvmedalje til Peter. Vi ved, at Peter var skuffet, han havde forventet guld. Trods 
det, var det en kæmpestor bedrift, det må vi ikke glemme. Et stort TILLYKKE til Peter. 

Der var kun få FM-turneringer som kom i gang i efteråret. Der blev afholdt forskellige 
træningsturneringer i stedet for i løbet af året.
 
I badminton blev Stefan Nielsen kåret til årets spiller i DGI Nordjylland. Første gang en 
fra parasporten fik den pris tildelt. En flot bedrift af Stefan og TILLYKKE med titlen. 

KIDZ Yoga og Håndbold
Der blev også startet nye idrætsgrene op. Lene fra bestyrelsen fik startet KIDZ Yoga 
op om torsdagen i Nordkraft. En svær opstart midt i covid-19 perioden, men Lene 
giver ikke op, og det er nu lykkes at få godt gang i KIDZ Yoga. Et spændende nyt tiltag 
i klubben.
Vi ville meget gerne have gang i håndbolden igen. Vi lavede et samarbejde om trænere 
fra EH Aalborg damehold. Igen en svær opstart, men med Gerd som tovholder, blev 
der kæmpet, og det er nu lykkes at få et hold. Der er håndbold træning hver onsdag i 
Nordkraft. Det er et hold for håndboldspillere, som er blevet for ”gamle” til Lykkeliga. 

Ingen Sommersportsskole i 2021
Igen i år måtte vi aflyse sommersportsskolen. Der var for få deltagere. Skolerne havde 
fravalgt sommersportsskolen 2021 pga. covid-19 og andre årsager. Specialklasserne 
fra Svenstrup og Løvvang skolen er blevet lagt sammen under Vestre Mariendal Skoles 
specialklasser. Og det er umuligt at samle deltagere nok, hvis ikke denne flok deltager. 
Vi er bange for, at det bliver svært at få startet sommersportskolen op næste år. Der 
skal tænkes nyt. Der skal arbejdes videre med KIDZ konceptet. Vi takker Sparekassen 
Nordjyllands Fond af 29. marts 1976 for 50.000 kr. Pengene er til udvikling af idræt for 
børn og unge i klubben - "idræt for KIDZ".
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Parasport Danmarks 50-års jubilæum
Den 31. oktober fyldte Parasport Danmark 50 år. Vi valgte at give kagemand til alle 
vores idrætter i den anledning. Vi havde fået penge fra Parasport Danmark til denne 
markering. 

Gitta og Jan deltog i forbundets reception i Idrættens Hus. En rigtig god dag, med del-
tagelse af forbundets protektor prinsesse Benedikte. 

Nu glæder vi os til den 6. juni 2022, hvor vi kan fejre 50-års jubilæum. 

Mærkedage
Gitta fra administrationen og æresmedlem kunne fejre 60-års fødselsdag. Birthe Stor-
mark fra svømning og æresmedlem rundede de 70 år. 

Der blev også til et par bryllupper. Kristoffer Stormark blev gift med hans Signe. Gerd, 
klubbens kasserer, blev gift med hendes Lars. Begge bryllupper blev foretaget af klub-
bens suppleant Anna Kirsten.  

En kold januar dag, blev vores formand overrasket, da rådmand Mads Duedahl stod 
udenfor hans døren. Jan fik overrakt Aalborg Kommunes Handicappris 2020. En over-
rækkelse der ikke kunne gennemføres på anden måde pga. forsamlingsforbudet. 
TILLYKKE til jer alle.

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 konto-
ret 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 økono-
miske 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 dyr-
ket idræt - uden jer var der ingen forening. 


