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DAGSORDEN 
for SIFA’s
Repræsentantskabsmøde
2017

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til 
godkendelse

3. Kassererens forelæggelse af det 
reviderede regnskab til godkendelse
• Fastsættelse af indskud ved 
optagelse i SIFA – foreslås uændret
• Fastsættelse af det årlige medlems-
kontingent – foreslås uændret

4. Behandling af indkomne forslag:
• Forslag til justering af vedtægter

5. Valg af kasserer
• På valg er Bjarne Falk Andersen 
– modtager genvalg

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
• På valg er Tem Frank Andersen
• På valg er Knud Tobiasen
• På valg er Denise Bakholm
Alle 3 modtager genvalg

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
• På valg er Rikke Nielsen 
– modtager genvalg

8. Valg af 1 revisorsuppleant
• På valg er Claus Pedersen 
– modtager ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslår Tom Lorenzen, 
Aalborg Svømmeklub

9. Eventuelt
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PROGRAM
for SIFA’s
Repræsentantskabsmøde
2017

17.00 
Velkomst
SIFAs formand Keld Jensen byder velkommen.

17.05 
Fra idé til realitet
Afdelingschef for Sundhed, Fritid og 
Landdistrikter Erik B. Kristensen gennemgår 
proceduren for - hvordan en idé om renovering/
ombygning/nybygning af faciliteter går fra idé/
tegnebrættet - via FOU’s Prioriteringskatalog- til
realitet.

17.15 
Idrætsforeningernes grundidé under 
forandring
Tre unge studerende fra kandidatuddannelsen i
idræt på Aalborg Universitet har kastet deres blik på
det danske foreningsliv. 
Deres undersøgelse viser, at idrætsforeningerne er
ved at fjerne sig fra den oprindelige grundidé om at
være et samskabende fællesskab. 
Snarere er der tegn på, at idrætsforeningerne 
opfattes som et firma, der yder en service. 
Det kan være undergravende på den lange bane,
mener de studerende. 

17.30 
Er foreningslivet blevet gråt i toppen?
De frivillige bliver ældre, og idrætsforeningerne skal
tilpasse sig nye idrætsformer og udfordringer. 
Hvad kan man gøre for at sikre, at foreningerne 
fortsat bliver et attraktivt sted at være for både unge
og ældre medlemmer, frivillige og ledere? 
Direktør for IDAN (Idrættens Analyseinstitut) Henrik
H. Brandt giver os et kig på den nyeste analyse.

18.00 
Spisning
Den Grønne Café serverer lækker mad.

18.45
Registrering/udlevering af stemmesedler

19.00 
Repræsentantskabsmøde
SIFAs ordinære Repræsentantskabsmøde 
(se dagsordenen på modstående side). 
Som en del af mødet uddeler vi i samarbejde med
Spar Nord idrætsprisen - ÅRETS IDRÆTSLEDER.
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Forslag til justering af SIFAs vedtægter: 
 
SIFAs bestyrelse forslår følgende justeringer i SIFAs vedtægter: 
 
 
§ 3 - afsnit 3, 4 og 5 - står der: Dette foreslås ændret til: 

 
Optagelse i SIFA sker ved skriftlig an-
søgning til SIFAs formand. 

 
Ansøgningen skal være vedlagt: 
 
 
 

• Oplysning om foreningens navn og 
adresse. 

• Fortegnelse over bestyrelsesmed-
lemmernes navne og adresser. 

• Oplysning om medlemstal og idræts-
grene. 

• Eksemplar af foreningens vedtægt. 
 
SIFAs bestyrelse afgør, i henhold til 
gældende regler i vedtægterne, om op-
tagelse kan finde sted. 
 

 
Optagelse sker ved fremsendelse af mail 
med udfyldt ansøgningsskema til SIFA. 

 
Ansøgningsskema - bl.a. indeholdende 
følgende punkter - skal hentes på vores 
hjemmeside. 

• Oplysning om foreningens navn og 
adresse. 

• Oplysning om medlemstal og idræts-
grene. 

• Formand og kasserers kontaktoplys-
ninger. 

• Foreningens NEM KONTO nummer. 

SIFAs bestyrelse afgør, i henhold til ved-
tægterne, om optagelse kan finde sted. 

 
 
§ 5 står der nu: Dette foreslås ændret til: 
 
Udmeldelse skal ske skriftligt inden den 
31. december til SIFAs kasserer. 
Udmeldelse kan kun ske pr. 31. decem-
ber. 

 
Udmeldelse kan kun ske pr. 31. decem-
ber og skal meddeles SIFA på mail inden 
årets udgang. 
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Forslag til justering af SIFAs vedtægter (forsat): 
 
 
§ 8 – anden sidste afsnit - står der nu: Dette foreslås ændret til: 
 
Repræsentanterne skal have fuldmagt 
fra deres bestyrelse for at have stem-
meret. 
 

 
Der udleveres stemmesedler ved ind-
gangen. 

 
 

§ 9 – afsnit 2 og 3 - står der nu: Dette foreslås ændret til: 
 
Til repræsentantskabsmøder indkaldes 
repræsentantskabets medlemmer 
skriftligt med fire ugers varsel. 
Indkaldelse skal indeholde dagsorden 
med angivelse af, hvem der er på valg. 
Når repræsentantskabet er lovligt ind-
varslet, er mødet altid beslutningsdyg-
tigt. 
 
 
 
Repræsentanter, der møder med skrift-
lig fuldmagt fra deres forening, samt 
siddende bestyrelsesmedlemmer, har 
hver én stemme. 
 

 
Til repræsentantskabsmøder indkaldes 
repræsentantskabets medlemmer med 
minimum 4 ugers varsel på mail - sendt 
til den af medlemmerne opgivne kon-
taktpersons altid korrekte mailadresse. 
Indkaldelse skal indeholde dagsorden 
med angivelse af, hvem der er på valg. 
Når repræsentantskabet er lovligt ind-
varslet, er mødet altid beslutningsdyg-
tigt. 

 
Repræsentanter for foreningerne, samt 
SIFAs siddende bestyrelsesmedlemmer, 
har hver én stemme. 
 

§ 9 – sidste linje - står der: Dette foreslås ændret til: 
 

Over forhandlingerne på repræsentant-
skabsmøderne føres protokol. 
 

 
Der skrives referat af repræsentant-
skabsmøderne – og det offentliggøres 
på hjemmesiden. 
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Forslag til justering af SIFAs vedtægter (forsat): 

 
 

§ 10 - afsnit 2 (nederste linje), 3 og 4 - 
står der: Dette foreslås ændret til: 

 
Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte 
med næstformand og sekretær. 

Det er en betingelse for at være med-
lem af SIFAs bestyrelse, at pågældende 
er medlem af en forening under SIFA og 
ikke af Danmarks Idræts-Forbunds Or-
dens- og Amatørudvalg eller af Dansk 
Firma Idræt er udelukket fra at beklæde 
bestyrelseshverv eller andre tillidspo-
ster. 

Bestyrelsen har ret til, mod forevisning 
af bestyrelseskort, at overvære de af 
medlemsforeningerne arrangerede of-
fentlige idrætsstævner og opvisninger. 
 

 
Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte 
med næstformand. 

 
Det er en betingelse for at være med-
lem af SIFAs bestyrelse, at pågældende 
er medlem af en forening under SIFA og 
ikke er udelukket fra at beklæde besty-
relseshverv eller andre tillidsposter un-
der DIF eller DGI. 
 

 
 

§ 11 - afsnit 1 (nederste linje) - står der: Dette foreslås ændret til: 
 
Over bestyrelsens møder føres proto-
kol. 

 
Der udarbejdes referat af bestyrelses-
møderne. 

 
 

§ 13 - afsnit 3 - står der: Dette foreslås ændret til: 
 

Foreningen hæfter kun for sine forplig-
telser med den foreningen til enhver tid 
tilhørende formue. 
 

 
Foreningen hæfter kun for sine forplig-
telser med foreningens formue. 
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Forslag til justering af SIFAs vedtægter (forsat): 

 

§ 15 - afsnit 1 - står der: Dette foreslås ændret til: 
 

Er kontingent trods påkrav ikke indbe-
talt senest én måned efter forfaldstid 
(1. september), kan vedkommende 
medlemsforening udelukkes, og den 
kan kun genoptages mod betaling af 
gælden samt nyt indskud. 
 

 
Er kontingent trods påkrav ikke indbe-
talt senest én måned efter forfaldstid, 
kan vedkommende medlemsforening 
udelukkes, og den kan kun genoptages 
mod betaling af gælden samt nyt ind-
skud. 
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4. Indledning 
 
Idrætten i Aalborg lever og har det godt… 
Det er klare facts, der understreger, at det arbejde 
I leverer ude i klubberne, og det idrætspolitiske ar-
bejde vi leverer, går op i en højere enhed. 
 
Aalborg Kommune vokser hastigt i disse år.  
Helt nye små ”bysamfund” er skudt/skyder op… 
”Eternitten”, ”Godsbanen”, ”Spritten”, ”Stigs-
borg” osv., men derved også en efterspørgsel på 
idrætsaktiviteter og –faciliteter. 
Her må vi i foreningerne være opmærksomme og 
klar til at rykke.  
Vi skal i idrætten betragte det som et vitamintil-
skud, som vi skal opsuge og bygge på.  
Bl.a. lander førnævnte Stigsborgprojekt med ca. 
7.000 indbyggere i Nørresundby, hvor der er et i 
forvejen, efter indbyggertallet, beskedent for-
eningsudbud. 
Planlægningen bør, udover ”udviklernes” krav om 
salgbare etagemeter, klart indeholde idræts- og 
fritidsfaciliteter, såvel inde som ude.  
At Aalborg i den grad har førertrøjen på i udviklin-
gen, betyder rigtig store udfordringer i omegnsby-
erne. 
Den vandring fra landdistrikterne vi er vidne til af 
yngre, uddannelsessøgende borgere, er en latent 
trussel for rigtig mange mindre bysamfund og de-
res gamle hæderkronede foreninger. 
 
Et eksempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitation - 80 års jubilæum 

Den 20. april 2017 er det 80 år siden IF Vagten, 
Dokkedal blev stiftet. 

Der er igennem tiden sket rigtig meget med klub-
huset, mange har lagt et stort stykke arbejde i 
klubben og mange medlemmer har haft deres 

gang i klubben, der har været fodbold, håndbold, 
gymnastik, yoga - i dag spilles der billard, petan-
que, krolf og motion i et nyindrettet lokale. 

Vi vil gerne markere indvielse af motionsrum og 
jubilæum med en reception i klubhuset. 
 

Ja, så længe der er liv - er der håb… ikke nogen ne-
krolog, men en fortælling om, at idræt er en dyna-
misk ”branche”, og at ”kunderne” ikke er nogen 
selvfølgelighed.  
Aalborg Kommune er opmærksom på problemet, 
og følges byens fritidspolitik, rummer det mulighe-
der for de foreninger, der vil udvikle i stedet for at 
afvikle. 
Også i pagten mellem DIF og DGI: ”Bevæg dig for 
livet” og senest i ”Aalborg Visionskommune” læg-
ges der op til udviklingsmuligheder. 
Nu mangler vi også bare at ”udvikle” Aalborg Kom-
munes budget for fritidsområdet, så det kan hono-
rere de berettigede forventninger vore borgere fra 
øst til vest har til en by i førertrøjen. 
Et visionært byråd har opdateret os på kunstgræs-
baner, og puljen hertil vil i 2020 have bragt Aal-
borg flot med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan snart pakke Vestre Fjordpark ud, og vi er 
blevet begavet med Danmarks største idrætsevent 
DGI Landsstævne 2017, og 1. spadestik er taget til 
et Streetmekka på Eternitten. 
Det er fantastisk! 
Men vi behøver ikke holde her, for netop imple-
mentering af idrætten i Aalborgs nye bydele og ud-
viklingen i landdistrikterne kalder på kreativitet og 
økonomi. 
Vi skal heller ikke glemme, at et stort antal af vore 
idrætshaller trænger til en opdatering. 
Gode cases som Tornhøjhallen og Vodskov Kultur- 
og Idrætscenter viser, hvad der skal til. 
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Hold op hvor er det godt, og hvor betyder det me-
get både for både udvikling og selvforståelse 
udenfor det centrale Aalborg.  
Tanken om landsbyklynger støttet af DGI og Real-
dania forekommer også logisk og inviterer til posi-
tive tanker hos evt. skrantende landdistrikter. 
Der er ingen grund til at gå ned med vajende faner, 
hvis man sammen over hækken finder nye fælles 
kræfter med den gamle arvefjende i naboklubben.  
Så skal vi holde kursen, og til stadighed udvikle 
kræver det også økonomi.  
Så kære byråd… bliv ved, og lyt til signalerne. 
Vi er ikke blot blevet flere Aalborgensere, vi er 
også blevet flere i foreningerne… 
 
 
5. Generelle betragtninger 
 
Besøg i klubberne 
SIFAs bestyrelse har foretaget en række ”virksom-
hedsbesøg” for at lodde livskraften i foreningerne. 
Ingen tvivl om, at der udfordringer nok, men også 
en fantastisk vilje til at tackle dem. 
Heller ingen tvivl om, at de mest kreative vil have 
de bedste kort på hånden i fremtidens forenings-
verden. 
 

Nogle ting giver problemer i flere klubber, f.eks.: 
 

• At få især unge ledere til bestyrelse og udvalg 
• Svært at skabe det sociale liv 
• Udfordring at skaffe sponsorer 
• Mangler kurser i at rekruttere frivillige og  
   ledere 
• Man vil ikke træne på faste tider 
• Svært at fastholde medlemmer 
 
Helt klart punkter, som vi/klubberne skal arbejde 
med i den kommende tid. 
 
Folkeskolereformen 
SIFA følger med interesse de erfaringer, der viser 
sig med folkeskolereformen. 
Lovkravet om at skoleeleverne skal bevæge sig i 45 
minutter dagligt, og at skolen skal samarbejde 
med bl.a. foreningslivet, er fortsat af afgørende 
betydning for reformens effekt. 
I 2016 indstillede Folkeoplysningsudvalget til Sko-
leudvalget, at der afsættes økonomi til for-
enings/skolesamarbejde. 

I 2017 er der, med baggrund i denne indstilling, af-
sat en åben-skole-pulje som kommunens playma-
kerteam forvalter. 
 

”Bevæg dig for livet” visionskommune 
600.000 flere danskere skal være fysisk aktive i 
2025. 
Det er ét af målene for den største partnerskabs-
aftale i dansk idræts historie – ”Bevæg dig for Li-
vet” og har som mål at sætte Danmark i bevæ-
gelse. 
Helt konkret er målet, at i 2025 skal 75% af befolk-
ningen være fysisk aktive og 50% af dem skal være 
det i foreningsregi. 
Bag aftalen står Nordea-fonden, TrygFonden, DIF 
og DGI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aalborg er jo endnu engang med på beatet og er 
blevet udpeget som visionskommune i dette pro-
jekt. 
Derfor har Sundheds, Fritids og Landdistriktsafde-
lingen i Aalborg Kommune, ansat en projektmed-
arbejder, som de næste 5 år, skal stå i spidsen for 
at understøtte realiseringen af ”Bevæg dig for li-
vet” visionen i kommunen - og i tæt samspil med 
DIF og DGI. 
  
Der skal arbejdes med en række indsatser for mål-
grupper og arenaer, som i dag er præget af inakti-
vitet. 
Der er tale om en bred indsats der involverer 
idrætsforeninger, idebetonede foreninger, korps, 
aftenskoler, samråd, sundhedscentre mv. 
  

Spændende – hvad det kan føre til… 
 
Udenfor foreningen… jamen? 
Udviklingen i samfundet er med idrætten. 
Der skriges på sundhedsrelaterede aktiviteter, og 
idrætten har hele paletten, og det behøves ikke at 
opleves uden for foreningerne. 
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Men konkurrencen er til at få øje på, og flugten til 
”klippekortet” vil være en realitet, hvis den ikke 
bliver taget alvorligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitness, løb og MTB - der boomer - dyrkes i vid ud-
strækning uden for foreningerne i kommercielle 
og selvorganiserede rammer, men ”købevaren” 
kaster alligevel rigtig mange ”kunder” af til de 
etablerede foreninger. 
Men de frie, fleksible og ansvarslette valg ligger 
lige for til rigtig mange i forældrerollen, for hvem 
træning tirsdag og torsdag kl. 18-20 samt kamp 
hver weekend ikke giver bonuspoint i samtalekøk-
kenet fredag aften. 
Også årgangene hvor efterskole, studier, studiejob 
og kæreste spiller større roller og kræver nytænk-
ning, om de ikke skal løbe skrigende bort. 
Nogle idrætsgrene er ganske enkelt nødsaget til at 
”genopfinde sig selv”, med fleksible træningstider 
og kampplaner. 
 
En anden trussel har sneget sig næsten umærke-
ligt ind i vore klubmiljøer. 
Dårlig eller ingen opdragelse… forfængelighed el-
ler kropsforskrækkelse har gjort, at det eneste 
vand, der rammer gulvet i klubhusenes baderum, 
er fra dryppende vandhaner. 
Man møder omklædt til træningen, og man forla-
der klubben umiddelbart efter sidste fløjt… eller 
man tager i bedste fald en svedig forfriskning, in-
den man smutter. 
Væk er noget af den fællesskabsfølelse, idrætten 
er vokset på.  
Så at sige ”hældt ud med badevandet”.  
Væk er snakken under brusebadet og i klubhuset, 
hvor dagens indsats og oplevelser udleveres. 
Væk er liv, stemning og den fællesnævner, som 
klublokalerne er den bedste ramme for… 

Fra de sprudlende dage i klubcafeteriet, til den ke-
delige sodavandsautomat, er der såmænd også en 
krise i foreningsmiljøet. 
Kæmp imod, og få de gamle foreningsdyder ban-
ket ind i denne blaserte og asociale tilgang.  
 

Fastholdelse og rekruttering 
En anden udfordring er - iflg. en helt ny undersø-
gelse fra Center for forskning i Idræt ved SDU - le-
dernes gennemsnitsalder… og dog… 
De frivillige bliver ældre, og idrætsforeningerne 
skal tilpasse sig nye idrætsformer og udfordringer. 
Hvad kan man gøre for at sikre, at foreningerne 
fortsat bliver et attraktivt sted at være for både 
unge og ældre medlemmer, frivillige og ledere? 
Der dukker såmænd stadig lederpotentiale op, om 
end der er flest grånistrede, mens gruppen de 20-
39-årige ser på karrieren, men er jo også typisk en 
del af boomet i fitness, løb og MTB.  
Iflg. undersøgelsen er den største udfordring: 
At hverve og fastholde frivillige. 
36 pct. af foreningerne har store eller meget store 
udfordringer med at rekruttere og fastholde med-
lemmer, og 30 pct. af foreningerne ser rekrutte-
ring og fastholdelse af instruktører og trænere 
som en stor eller meget stor udfordring. 
Alligevel betragter undersøgelsen foreningslivet 
som stabilt: 
”Ind imellem hører vi foreninger klage over, at det 
er meget svært at finde frivillige - og det er be-
stemt en opgave, mange foreninger arbejder me-
get med. 
Men samtidig kan vi se, at der aldrig har været så 
mange frivillige i foreningerne som nu. 
Og der har aldrig været så mange medlemmer.” 
 
Netop opgaven med at rekruttere og fastholde så-
vel medlemmer som ledere i foreningerne vil SIFA 
fokusere på i det kommende år, og vi har tænkt os 
at investere et pænt beløb til initiativer ude i for-
eningerne. 
 
DGI Landsstævne 2017 
Aalborg tæller ned til DGIs landsstævne 2017, og 
jeg håber, I alle vil være en del af og deltage i dette 
vores… ”idrættens svendestykke”.  
Et formidabelt samarbejde: DGI, Aalborgs politi-
kere, embedsværket og så jer: den lokale idræt. 
Det bliver ikke større for os.  
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Jeg er så pavestolt over at se, hvorledes min/vores 
by finder kæmpekræfter frem til dette arrange-
ment. 
Jeg husker stadig et citat af den tidligere sports-
journalist Palle Holgersen (og ikke, som ofte fejlag-
tig citeret, FCK-lederen Niels Chr. Holmstrøm) hån-
ligt, undrende kommentar til tv-transmission af 
åbningen til et Landsstævne: 
Hvem interesserer sig for, at bønder slår kolbøtter? 
Ja - det fænger måske ikke i København, men så 
ka’ de jo lave deres Melodi Grand Prix ’er… der er 
de jo eksperter. 
Det her bliver så stort. Allerede nu kan I godt 
klappe naboen på skulderen.  
At dette kan lade sig gøre skyldes ikke mindst de 
tusindtals frivillige, som agerer ledere, opryddere, 
nattevagter, guider o.m.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mærk pulsen. Mød Magien. 
 
Til jer i klubberne. 
Her blandt de frivillige finder i nyt lederpotentiale. 
Når de har mærket pulsen… magien… fællesska-
bet. 
Også blandt de mange tusinde efterskolelever, 
som med dette arrangement får idrætten i blodet, 
er der et kæmpepotentiale.  
 
Aalborg og eliten… 
På eliteniveau har det sidste år budt på kæmpe-
præstationer af Aalborg-atleter i bl.a. håndbold, 
ishockey, svømning, atletik, badminton, roning og 
karate. 
Toppet med I.H. Aalborgs ”Batman” Peter Rosen-
meiers guld i bordtennis ved de paralympiske lege 
i Rio. 
 
Alt det og meget mere har sit fundament og ud-
spring i Elite Sport Aalborg, i Eliteklasserne på Søn-
derbroskolen og ikke mindst i Torben Sørensens 
sikre hånd i elitearbejdet. 

Torben var ved DIFs store Idrætsgalla i Herning 
indstillet til ”Talentprisen”, men helt uforståeligt 
gik prisen til et andet sikkert udmærket projekt. 
For os i SIFA er Torben Sørensen en fantastisk sam-
arbejdspartner. 
Og du er den bedste... BOM! 
 
Spillelovgivning 
(se også Pkt. 6) 
Elitesport Aalborg og klasserne på Sønderbrosko-
len er jo understøttet af SIFA, som et udkomme af 
vores TVBINGOfortjeneste. 
Og vi må konstatere, at dette stadig er vores bed-
ste idé for at tilgodese jer i klubberne. 
Vi er endnu så langt fra afklarede om vort fremti-
dige indtjeningsgrundlag. 
Der tumles stadig med muligheder for at sikre (?) 
vort eksistensgrundlag. 
Vi forstår ikke helt de termer, man opererer med, 
når vi nu bl.a. ryger i båsen for ”Onlinespil”, med 
et TVBINGO, der har 32 år på bagen og altså spilles 
på TV, og ikke online, som begreb på en computer 
i en digital verden.  
Hertil ønsker man, at SIFAs spillere mindst én gang 
skal registreres med NemID eller digital under-
skrift, hvilket vil give kæmpeproblemer for måske 
10-15% af SIFAs ældste spillere for hvem, det digi-
tale stadig er en umulig verden. 
Spillerne skal så også lige være 18 år, så de ikke 
forfalder til ludomani, så bedsteforælder/børne-
børn spil er nu ”farligt”, ganske som vi måske også 
ryger i ”hvidvask” radaren. 
Hu-ha-da-da… 
Det er da vist kun ”Benny” fra Olsen Banden, der 
ser en opportun mulighed for hvidvask af penge 
med vort TVBINGOs max. gevinstsum på kr. 
5.000,- pr. spil. 
Fantastisk. 
Jeg tør slet ikke tænke på vigtigheden af at få os 
SIFA på plads i den verden sammenholdt med de 
små problemer som: 12.3 mia. kr. i refusion af ud-
bytteskat - kommunernes måske 100 mia. kr. i 
udestående pga. det kollapsede inddrivelsessy-
stem EFI, samt de mia. der tilsyneladende er feset 
ud som refundering på fiktiv moms. 
 
Nå… men så er det godt, at vi - mens vi venter på 
en afklaring - har noget positivt at beskæftige os 
med - og det har vi: Idrætten!! 
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6. Administration og indtjeningsaktiviteter 
 
Godt år for SIFAs spilleaktiviteter 
2016 blev et ganske godt indtjenings år på TV 
BINGO, online spil og skrabelodder. 
Markant mere end året før. 
Resultatet skyldes bl.a., at vi har kunnet fastholde 
omsætningen på vore daglige TVBINGOudsendel-
ser. 
Lidt imod den generelle markedsudvikling, er det 
også lykkedes at sælge flere skrabelodder end året 
før, og dette skyldes især vores egne klubbers 
store arbejde med hjælp til selvhjælp – nemlig ved 
at sælge skrabelodderne. 
Desuden har vi generelt været gode til at styre om-
kostningerne til gevinster og gennemført en effek-
tiv sparerunde på bl.a. personale i forbindelse med 
vore mange tv-produktioner. 
Sidst men ikke mindst har vore onlineaktiviteter 
udviklet sig positivt i 2016. 
  
 
 
 
 
 
 
Især overskuddet fra onlinespil via SIFAs Venner 
har været højt. 
Tilfældighedernes spil med gevinstudbetaling gav-
ner også arrangøren ind i mellem. 
 
Sidste nyt: 
Som altid, når det går allerbedst, er der kommet 
nye udfordringer for TVBINGO her i starten af 
2017. 
Nye forslag til lovændringer af bl. a. bingospil, vil 
fremover definere TVBINGO som et onlinespil og 
dermed underlagt kontrol af Spillemyndigheden. 
Forslaget udfordrer os væsentligt på især 2 punk-
ter: 
 
• SIFA skal fremover betale 20 % i afgift af brut-

tooverskuddet til Staten. 
 
I forhold til indtægterne i 2016 ville dette bar-
bere ca. 1 million kroner af overskuddet og 
dermed halvere uddelingen til klubberne. 

 

• Alle vore TVBINGOspillere skal godkendes via 
Nem ID. 
 
Vi har en klar fornemmelse af, at mange af 
vore TVBINGOspillere ikke har adgang til com-
puter eller NemID, og at dette vil vanskelig-
gøre flere af vore især ældre kunders mulig-
hed for deltagelse. 
 

SIFA har naturligvis gjort indsigelser, og håber via 
fornuftig dialog med Skat og Spillemyndigheden, 
at disse vil blive hørt. 
 
Personale 
Vi er i dag 4 fuldtidsansatte i SIFAs administration. 
Hertil kommer diverse daglige studentermedhjæl-
pere, der passer telefoner i forbindelse med 
TVBINGOudsendelserne. 
 
 
7. Årets aktiviteter 
 
Aalborg Regatta 
Byens fantastiske havnefront dannede den 16. – 
19. juni endnu en gang ramme om Aalborg Regatta 
- musikalsk underholdning og et væld af aktiviteter 
på både land og vand. 
 
Sejlskibe dannede endnu engang den helt rette ku-
lisse langs kajen – og der var koncerter torsdag, 
fredag og lørdag aften. 
Lørdag aften kulminerede med et stort festfyrvær-
keri i anledning af Hedegaard A/S' 100 års jubi-
læum. 
Aalborg Halvmarathon søndag formiddag, med 
over 4.000 deltagere – og en rute der bl.a. gik gen-
nem Limfjordstunnellen og de sidste meter mod 
målstregen langs havnefronten – var en glimrende 
afslutning. 
Herudover var der mange aktiviteter på vandet -
”vandsporten” i Aalborg inviterede publikum til at 
deltage i deres aktiviteter på fjorden. 
 
Ungdomslege 2016 - Rendsburg  
I 2016 gik turen til Rendsburg i  
Tyskland – hvor 78 piger, drenge 
(årgang: 2000, 2001 og 2002) og 
17 ledere deltog. 
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Der blev dystet i: atletik, badminton, basketball 
(drenge), bordtennis, golf, håndbold (piger) og 
svømning. 
 

Alle havde en utrolig god oplevelse sammen med 
andre unge fra Rendsburgs øvrige venskabsbyer i 
Holland, England, Frankrig, Sverige, Polen, Estland 
og Tyskland.  
Strålende sol og mange tunge regnbyger prægede 
hele ugen, men de ca. 600 unge tog dette med et 
smil. 
De unge var indkvarteret på byens skoler, mens 
bespisningen også denne gang blev klaret med ud-
levering af ”værdikuponer”, der kunne bruges på 
10-12 forskellige restauranter i byen, så de unge 
havde fornøjelsen af at ”spise ude” hver eneste af-
ten, hvilket igen var en stor succes. 
Ja – faktisk så stor en succes, at vi overvejer om, 
det kan realiseres i Aalborg i 2019. 
 

Ungdomslege 2017 – Lancaster 
- afvikles fra den 20 – 25 juli - dog uden økonomisk 
hjælp fra byrådet i Lancaster. 
Derfor er der et begrænset antal deltagere, da alle 
skal indkvarteres privat – og det er de enkelte 
klubber, der selv skal afvikle idrætterne. 
 
Aalborg skal deltage i badminton, cykling, karate, 
svømning, tennis og triathlon – en lille sluttet flok 
med 31 unge fra årgang 2001, 2002 og 2003. 
 
Vi er dog sikre på, at det nok skal blive en succes – 
og er glade for, at det ikke er blevet til en aflysning 
som i 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
Bogholderihjælp 
Kassererposten ER stadig svær at besætte – og 
derfor eksisterer SIFAs bogholderihjælp stadig. 
Klubberne har muligheden for at få assistance 
over kortere tid af SIFAs bogholder, Annette – alt 
efter behov og efter nærmere aftale. 
 
Klubrådgivning 
Også i 2016 har flere klubber henvendt sig med 
problemstillinger og spørgsmål. 

SIFA har på bedste måde – og med hjælp af vores 
juridiske foreningsekspert Peter Ross Jensen - be-
svaret disse eller formidlet kontakt videre til de 
helt rigtige eksperter. 
I den anledning vil vi gerne takke Peter for på bed-
ste vis at vejlede både os og klubberne. 
  
Kultur-, sports- og fritidsmesse for nye aalbor-
gensere 
- den 14. september 2016 på NORDKRAFT. 
 
Årets udgave havde tiltrukket godt 250 deltagere 
– og de kunne besøge 43 stande (26 SIFA klubber) 
i Kedelhallen og få information eller også prøve 
forskellige idrætter i Multisalen. 
 
Vi vil endnu en gang gerne sige tak til klubberne 
for deltagelsen – og håber, at der er kommet nogle 
nye medlemmer på den konto. 
 
 
8. Samarbejder/nye tiltag  
 
Foreningsplaymakeren 
I Playmakerordningen er der det forgangne år, 
iværksat en række skoleforløb, hvor foreninger 
indgår i undervisningen/dussen over 2-6 gange.  
De fleste forløb er etableret i samarbejde med 
specialforbund, idrætsorganisationer og på tværs 
af afdelinger og forvaltninger, hvilket gør det let-
tere for foreningen at koncentrere sig om under-
visning/træning. 
Samtidig er der sat fokus på at gøre det lettere for 
foreninger at udbyde deres tilbud om skolesamar-
bejder, bl.a. ved en platform, der synliggør for-
eningernes tilbud, og ved et tilmeldingssystem, 
der gør det let at tage imod henvendelser/tilmel-
ding fra skolerne. 
  
I 2016 blev grundstenen lagt til et ”åben-skole kur-
sus”, som er tilpasset til foreningslivet. 
Fra 2017 kan foreninger tilmelde sig kurset. 
Alle foreninger, med interesse i skolesamarbejde, 
er velkomne til at kontakte playmaker, Sanne 
Fremlev - sanne.fremlev@aalborg.dk / 2520 4168. 
 
I skoleåret 2015/2016 har 41 skoler og 3759 elever 
deltaget i skole-foreningsforløbene og mere end 
23.200 deltagertimer er afviklet. 
19 foreninger har været involveret via Playmake-
ren. 

http://www.sifa.dk/Kultur-%20Sports%20og%20Fritidsmesse%202013%20-%20foreninger.pdf
http://www.sifa.dk/Kultur-%20Sports%20og%20Fritidsmesse%202013%20-%20foreninger.pdf
mailto:sanne.fremlev@aalborg.dk
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Elitesport Aalborg  
SIFA har været med siden etableringen af Elite-
sport Aalborg i 2001 med fokus på at styrke og 
vedligeholde talentudviklingen og talentudvik-
lingsmiljøer via en koordineret indsats i Aalborg 
Kommune. 
Det sker i et samarbejde med klubber, specialfor-
bund, uddannelsesinstitutioner og Team Dan-
mark, som Aalborg Kommune som Elitekommune 
har et formaliseret samarbejde med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elitesport Aalborg var initiativtager til etablering af 
idrætsklasserne på Sønderbroskolen, hvor man til 
skoleåret 2017-2018 kan markere 10-års jubi-
læum, hvor SIFA bidrager direkte med ressourcer 
til understøttelse af morgentræningen. 
Der yderst glædeligt at se så mange tidligere 
idrætsklasseelever etablere sig på senioreliteplan 
på nationalt og internationalt niveau – og det i en 
lang række forskellige idrætsgrene. 
Så idrætsklassernes set-up med morgentræning 
og fleksibilitet har været med til at understøtte 
udøvernes udvikling i klub og specialforbundsregi. 
 

Elitesport Aalborg fik ideen til at markere OL 2016 
i Rio de Janeiro med fokus på de aalborgensiske og 
nordjyske OL-deltageres vej fra den lokale idræts-
forening, talentudvikling, til national og internati-
onal elite med OL-deltagelse. 
I samarbejde med TV2-Nord og Aalborg Events lyk-
kedes det at vise OL-transmissioner på storskærm 
på Gl. Torv og Nytorv og daglige OL-udsendelser 
på TV2-Nord med i alt mere end 4 timers TV dæk-
ning og flere end 20 aalborgensiske/nordjyske for-
eninger på OL-pladsen at få fortalt om udøvernes 
baggrund og historie med ungdomstrænere, le-
dere og forældre i OL-studiet. 
10 udøvere med baggrund i foreninger i Aalborg 
Kommune var OL-udtaget – heraf 5 tidligere 
idrætsklasseelever fra Sønderbroskolen – Amalie 
Ringtved Thomsen (Kano- og kajakklubben Lim-
fjorden), Mie Ø. Nielsen (Aalborg Svømmeklub) og 

fodboldspillerne Frederik Børsting (RKG-Kla-
rup/AaB Fodbold), Jacob Blåbjerg (Vejgaard Bold-
klub/AaB Fodbold) og Lucas Andersen (Aalborg 
Freja/AaB Fodbold).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mie Ø. Nielsens bronzemedalje fra Rio 
 
Elitesport Aalborgs initiativ med at understøtte 
den fysiske træning for udøvere på tværs af 
idrætsgrene og på tværs af ungdomsuddannelses-
institutioner udvikler sig fortsat meget positivt. 
I uddannelsesåret 2016/17 er der 35 tilknyttede 
udøvere fra 12 forskellige idrætsgrene med tre til-
knyttede fysiske trænere. 
Interessen for Eliteidrætsklassen på Aalborghus 
Gymnasium og Elitesportsklassen på Handelsgym-
nasiet i Turøgade er til uddannelsesåret 2017-
2018 markant stor og kommer til at sætte både 
rammer og ressourcer under pres. 
Elitesport Aalborg har siden 2005 arbejdet målret-
tet med talentudviklingen og har skabt et solidt 
fundament med gode relationer til de mange ak-
tører og interessenter, der spiller en rolle og har 
en interesse i netop talentudviklingsområdet.  
Men kravene og forventningerne til arbejdet med 
talentudviklingen og eliteidrætten øges kontinuer-
ligt. 
Det har som konsekvens, at der hele tiden stilles 
endnu større krav til Aalborg og Elitesport Aalborg 
for at kunne tiltrække og fastholde talenter fra de 
lokale og regionale talentudviklingsmiljøer med 
rammer og muligheder, der i sammenligning og 
konkurrence med andre elitekommuner og mil-
jøer, som minimum matcher disse. 
SIFA mener, at det er afgørende, at Aalborg fortsat 
er med helt fremme i arbejdet med talentudviklin-
gen med Elitesport Aalborg som dagligt omdrej-
ningspunkt. 
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VIP Ildsjæle U25 2016 
Ved fejringen Aalborgs Bedste den 2. marts 2017 i 
Aalborg Kongres & Kultur Center blev der endnu 
en gang kåret 5 unge foreningsildsjæle under 25 
år, som i 2016 har gjort en ekstraordinær stor, fri-
villig indsats for deres forening. 
Med anerkendelsen fulgte en check på 1.000 kro-
ner fra SIFA til hver af ildsjælene. 
De 5 unge foreningsildsjæle, der har gjort noget 
ganske særligt for deres forening i 2016, er fra ven-
stre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas Krebs, Nøvling IF - Andreas Sondrup, Nibe HK - Char-
lotte Østerdal Kjær Jensen, HK 89 - Kasper Ottesen, DCH Lind-
holm - Line Kolmorgen, Vadum IF – Gymnastik. 
 
Du kan læse mere om prisen på hjemmesiden. 
 
Aalborg Sportshøjskole 
Det er nu over et år siden, at SPH ansatte Rasmus 
Krogh i stillingen som forstander.  
I 2016 er der også blevet ansat en ny forretnings-
fører - Sonia Luther Nielsen. 
 SPHs lærerstab består af meget kompetente un-
dervisere, der sikrer, at de godt 100 elever på sko-
len både lærer om sport, men også lærer om sig 
selv og om hinanden. 
 
Lige nu er det Politi- og Falckredderlinjerne, der er 
velbesøgte, men nu kommer også en linje for 
eSport. 
Her vil man søge at bidrage fagligt og positivt til de 
mange eGameres kropslige og almene dannelse. 
 
Sportshøjskolens bestyrelse har efter flere års dis-
kussion besluttet, at 2016 skulle være startskud-
det til et større nybyggeri på Annebergvej. 

Byggeriet skal sikre skolen moderne faciliteter til 
både styrketræning og til klatring, og til forbedrin-
ger de steder, der trænger. 
Projektet løber op i små 20 mio. kr., og finansierin-
gen er på plads. 
De nye faciliteter forventes at stå klar i 2018. 
  
SIFA og SPH vil også i 2017 samarbejde om at net-
værke og dele både erfaringer og aktiviteter, som 
også vil komme de frivillige idrætsforeninger til 
gode. 
Selvom linket mellem de frivillige idrætsforeninger 
og SPH ikke er afgørende for idrætslivet i Aalborg 
som sådan, så bidrager linket til det samlede og 
imponerende idrætsliv, som Aalborg er kendt for i 
hele landet. 
 
Aalborg Antidoping  
- har igen haft doping- 
spørgsmål med i en sund- 
hedsundersøgelse blandt 
unge på ungdomsuddan- 
nelserne. 
Den undersøgelse giver  
bl.a. mulighed for at målrette de kommunale fore-
byggelsesindsatser til de skoler, hvor der er et sær-
lig behov. 
 

Da sundhedsundersøgelsen har vist, at der på er-
hvervsskolerne er en overrepræsentation af ele-
ver, som har erfaringer med steroider, har Aalborg 
AntiDoping i 2016 i samarbejde med kommunens 
"Sund Ung Team" iværksat en række aktiviteter i 
form af undervisning, workshops, sundhedssamta-
ler og events målrettet erhvervsskolerne. 
Som et led i den systematiske forebyggelsesind-
sats afholder fritidspædagoger årlige seminarer 
om rusmidler for samtlige elever i 8. Klasse. 
Doping er en integreret del af undervisningsmate-
rialet.  
På en uddannelsesdag er nye fritidspædagoger 
igen blevet opkvalificeret bredt med ny viden om 
rusmidler og dopingstoffer. 
 

Aalborg AntiDoping har også indledt et samar-
bejde med kommunens Misbrugsafsnit i Familie- 
og Beskæftigelsesforvaltningen. 
Formålet er, at også dopingmisbrugere kan tilby-
des behandling. 
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I 2016 blev der ligeledes planlagt en antidoping-
kampagne målrettet unge mellem 15 og 25 år med 
interesse for fitness og styrketræning. 
Bl.a. er der udviklet en kampagnefilm som lige har 
haft premiere, en række info-grafikker med do-
pingmyter samt en tilhørende "fane" under kom-
munens eksisterende platform 
(www.aalborg.dk/antidoping), hvor man kan læse 
mere om kampagnen og søge viden om træning, 
kost, kosttilskud og doping. 
 

Takket været en ihærdig indsats af Aalborg An-
tiDopings Anders Vinther og et godt samarbejde 
med Anti Doping Danmark har der igen i år været 
masser af tiltag for at udbrede viden om dopings 
skadelige virkning på krop og psyke. 
- og i et idrætsperspektiv kan doping kun opfattes 
som snyd og ødelæggende for idrættens værdier. 
 
 

9. Folkeoplysningsudvalget - Fritidsområdet 
 

Idrætten er repræsenteret af: Keld Jensen (for-
mand), Susan Roulund og Stine Sørensen. 
 

Iflg. formanden har Aalborg også Danmarks bed-
ste FOU, og det er der noget om. 
I hvert fald er det et område, hvor vi næsten kon-
stant kører på den store klinge. 
En god dialog samt gensidig respekt – politikere og 
brugere imellem - sikrer ro og konsensus over hele 
FOU-området, og giver et ejerskab til udviklingen.  
Selv i forbindelse med budgetproceduren, som in-
debar besparelser på alle FOUs områder, foregik 
det pragmatisk og uden dramatik, hvor alle hjæl-
per alle, og hvor endemålet er at behandlingen 
mindst muligt rammer aktiviteterne. 
 
Fritidspolitik 
Aalborg Kommune fik i 2016 ny Fritidspolitik, som 
skal styrke fællesskaber, understøtte det brede 
sundhedsbegreb og give bedre udnyttelse af faci-
liteter.  
Fritidspolitikken indeholder 5 visioner: 
• Fællesskab 
• Aktivitet 
• Frivillige 
• Partnerskaber 
• Faciliteter 
 

Læs hele Fritidspolitikken her: 
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1374/ 

Faciliteter 
FOU har i 2016 lagt kræfter i at skaffe økonomiske 
rammer til kunstgræsbaner; til Vestre Fjordpark; 
Streetmekka; Vodskov Skytteforening; Hals FS; 
Aalborg Selvforsvar & Ju-Jitsu Klub; Ulstedhallen 
og en perlerække af mindre og større projekter. 
Prioriteringskataloget virker stadig motiverende 
og udviklende, og det sikrer og beviser at midlerne 
fordeles geografisk til alle dele af vores kommune. 
 
 

10. Idrætshistorisk Samling 
 
- Harald Jensens Vej 3-5 er stadig rammen for sam-
lingen. 
Det seneste år har igen budt på rigtig mange do-
nationer fra både klubber og privatpersoner. 
Ja – faktisk så mange, at det nu begynder at give 
pladsproblemer i kælderen. 
 

Det største arbejde ligger i at registrere og få de 
mange billeder digitaliseret og lagt ind på www.ar-
kiv.dk, men lige nu er man godt med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Møller-søskende fra AFF. Fra venstre: Kaj, Ellen, 
Carlo og Leo, der jo senere blev formand for SIFA. 

 
Facebooksiden: Aalborg Idrætshistoriske Samling – 
giver også masser af synlighed – og er nu oppe på 
hele 539 følgere. 
 
De mange frivillige medarbejdere arbejder fortsat 
kollektivt i det daglige - i samarbejde med SIFAs to 
repræsentanter i styrelsen Inga Højmark og Lise P. 

http://www.aalborg.dk/antidoping
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1374/
http://www.arkiv.dk/
http://www.arkiv.dk/
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Endnu en gang skal der lyde en varm TAK til dem 
alle for den store iver, de lægger i deres frivillige 
indsats for at bevare Aalborgs idrætshistorie. 
 
Åbningstiden på samlingen er onsdag kl. 13.00-
16.00, men der kan også aftales besøg udenfor åb-
ningstiden. 
 
Kig ind på www.sportshistorie.dk og på FB.  
 
 
11. Tilskudsmuligheder for klubberne 
- SIFA har i 2016 bidraget med godt 1.9 mio. kr. til 
idrætten i Aalborg! 
 

 
 
TVBINGO Puljen 
Efter et lidt stille 2015 blev 2016 året, hvor antallet 
af ansøgninger igen kom op over 200. 
Der har været ansøgninger fra 80 klubber – og i alt 
er der bevilget godt 750.000 kr. 
 
Der kan stadig søges tilskud til ture med deltagelse 
i/afholdelse af stævner/cups 
Alt dette kan du se mere om på www.sifa.dk 
 
Rikke og Peter Linds Fond 
- uddelte 120.000 kr. til 16 klubber 
 
Siden 1988 har SIFAs medlemsklubber nydt godt af 
midlerne fra Lind Fonden - men nu er det slut. 
Fondens sidste kroner blev uddelt ved en sam-
menkomst hos Aalborg Styrkeløfter Klub på Skyde-
banevej. 
 
Den million kroner, som Lind Fonden blev oprettet 
med, har sendt godt 2,6 mill. kr. ud i vores klubber. 
 
Begyndelsen til enden for Lind Fonden kom med 
de meget lave indlånsrenter. 
For 10 år siden var der under 30.000 kr. at uddele 
til klubberne. 
Derfor fik vi tilladelse til at afvikle fonden over en 
10-årig periode, så vi hvert år kunne komme med 
over 100.000 kr. til udbetaling. 

 
For rådmand og formand for Lind Fondens besty-
relse Mads Duedahl var det en både glædelig og 
vemodig dag. 
 
“En glædens dag, fordi vi med uddelingen kommer 
vidt omring i vores foreningsliv. 
Det er fantastisk at se, hvor langt de forholdsvis 
beskedne midler rækker hos modtagerne”. 
“Men det er selvfølgelig også vemodigt, at vi i dag 
må sige farvel til fonden”. 
 
Helt slut er det dog ikke. 
Nok er Lind Fonden nedlagt, men SIFAs bestyrelse 
har valgt at køre traditionen videre og dedikere en 
årlig pulje til formålet. 
Navnet er Lind Puljen, og den kommer til at blive 
en direkte fortsættelse af Lind Fonden, og også 
fremover vil vi forsøge at uddele penge omkring 
Lind-ægteparrets bryllupsdag den 3. februar. 
Puljen videreføres - fordi man kan sige, at det er 
de små foreningers store dag. 
Det er i hvert fald ikke samme slags ansøgninger, 
vi almindeligvis får hos SIFA. 
 
Ansøgningsfristen til Lind Puljen i 2017 er den 15. 
november. 
 
Nordea Danmark Fonden 
- 100.000 kr. årligt! 
I 2016 har der været 13 prismodtagere af Nordea 
Danmark Fonden - Bankrådsområde Aalborgs ud-
delinger. 
Der er givet støtte til materiel og givet skulderklap 
til ledere. 
Priserne er uddelt i portioner af 5.000 og 10.000 
kr. 
 
Kontingentpulje 
Siden sidste års repræsentantskabsmøde er der 
kommet cirka 500 flygtninge til Aalborg og derud-
over derudover er cirka 150 personer blevet fami-
liesammenført. 
Det er ca. 450 voksne og 200 børn. 
Nogle af disse er – med hjælp fra puljen - startet i 
en forening, og det glæder os meget. 
Foreningerne er bare de allerbedste til at integrere 
og inkludere nye borgere, da fællesskabet viser 
kulturen, og man lærer her, hvordan de skrevne 

http://www.sportshistorie.dk/
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eller uskrevne regler kan efterleves i det gode fæl-
lesskabs ånd. 
Vi håber, at flere klubber vil gå aktivt ind i at få 
disse nye borgere integreret rigtig godt her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontingentudvalget har i alt hjulpet godt 50 perso-
ner med kontingent og udstyr. 
 
Kontingentudvalget har også bevilget penge til an-
dre familier, hvor økonomien er stram. 
En tendens som desværre ER stigende… 
 
Endnu en gang skal der lyde en stor tak til vores 
samarbejdspartnere – uden deres støtte ville det 
ikke kunne lade sig gøre. 
 
Skrabelodder 
Som tidligere omtalt, så har vi haft fremgang i sal-
get af skrabelodder pga. at vores klubber har væ-
ret på gaden og sælge dem. 
Klubberne kan tjene 10 kr. pr. solgt lod til en 20’er. 
Alle udgifter er klaret, og der er returret på ikke 
solgte lodder … 
Man slipper for selv at skulle i gang med tilladelse, 
produktion og risiko. 
 
Vi præmierer den klub, der sælger flest med kr. 
5.000 oven i den normale “aflønning” - Kr. 3.000 til 
dem, der sælger næstflest og kr. 2.000 til dem, der 
sælger tredje flest. 
Vinderen på både Påske- og Juleskraberen 2016 - 
var begge gange Svenstrup Godthåb IF. 
Mon ikke der er flere klubber, der vil tage kampen 
op med SGIF – når Juleskraberen 2017 kommer på 
gaden? 
 

12. Medlemsklubberne 
 
Nye medlemsforeninger i årets løb 
Henover det seneste år har SIFA sagt goddag til 3 
nye medlemsklubber – GymAalborg, SingleTrack 
MTB og Aalborg Flyers. 
Vi ønsker dem velkomne i fællesskabet. 
 
Desværre har vi måttet sige farvel til flere klubber 
– og så har der også været et par fusioner - således 
at vi i øjeblikket har 203 medlemsklubber og re-
præsenterer over 60.000 medlemmer. 
 
 
13. Afslutning 
 
Med denne beretning: tak for et godt år for SIFA 
og idrætten i Aalborg. 
Tak til jer: ildsjælene og foreningerne, Aalborg 
Kommune, til vort altid positive netværk af spon-
sorer, fonde, samarbejdspartnere og pressen for 
et godt konstruktivt og aldrig særlig kedeligt be-
kendtskab. 
 
Vi lever stadig i håbet om et positivt udfald hos 
skattevæsnerne, således at vi med fornuftens 
fulde brug kan fortsætte vort arbejde for jer og 
idrættens vilkår i Aalborg.  
 
En stor tak til SIFAs bestyrelse, som igen har leve-
ret, ikke blot til SIFA, men som alle gør et stykke 
klubarbejde ved siden af deres indsats for jer… for 
fællesskabet - så endnu engang behandl dem or-
dentligt ;-) 
  
Til slut skal der lyde en kæmpe TAK til SIFAs perso-
nale. 
De tager bestyrelsens indfald og udfald samt de 
mange udfordringer med stoisk ro og humør, sam-
tidig med at de på højt niveau servicerer forenin-
gerne og bestyrelsen. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
 
Keld T. Jensen 
Formand SIFA 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg, SIFA 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg, SIFA for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 

- 31.12.2016 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af for-

eningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-

hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-

net som grundlag for vores konklusion.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Foreningen har i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår, 

ikke været underlagt revision. 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere 

ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 

uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsæt-

te driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at 

likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-

sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 

udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-

dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå 

som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 

at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer 

på grundlag af årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-

sion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.  

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om 

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om bestyrelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens 

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-

lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 

revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 

eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på 

en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i in-

tern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om bestyrelsesberetningen 

Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den 

forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 

viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Bestyrelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Foreningens aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i varetagelse af medlemsforeningernes interes-

ser. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat før tilskud, uddelinger og gaver mv. til klubber udviser et overskud på 3.581 t.kr. mod et 

overskud i 2015 på 2.414 t.kr. 

Årets resultat er positivt påvirket af, at skyldige gevinster for tidligere år er tilbageført. 

Til klubberne er der i regnskabsåret i form af tilskud, gaver og uddelinger mv. udbetalt 1.770 t.kr. mod 

1.577 t.kr. året før, hvorefter beløb overført til resultatdisponering udgør 1.711 t.kr. 

Fremtiden 

I regnskabsåret er der fra regeringens side fremlagt et forslag om en liberalisering af blandt andet on-line 

bingo. 

TV-Bingo - der som bekendt, er blevet spillet i over 32 år – bliver ligeledes omfattet af reglerne om on-line 

bingo og skal hermed efterleve regelsættet om ”hvidvask” og omsætningsbestemt afgiftsafregning. 

Vedtages forslaget i sin nuværende form, vil det betyde en nedgang i overskuddet fra TV-Bingo. Såfremt 

reglerne havde været gældende i 2016, ville dette havde betydet en reduktion i årets resultat på ca. 1 mio. 

kr. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt væsentlige forhold, som forrykker vurderingen af 

årsrapporten. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om foreningers bestemmelser om god regnskabsskik.  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forenin-

gen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forplig-

telsens værdi kan måles pålideligt. 

Under posten henlæggelser i balancen afsættes endvidere beløb, som SIFA’s bestyrelse forinden regnska-

bets underskrift har besluttet at anvende til specifikke formål. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i re-

sultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Overskud af SIFAKLUBBEN, TV-Bingo mv. (SIFA, indtægter fra TV-Bingo, Online Spil og skrabelodder) er 

opført i henhold til særskilt regnskab. 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster 

og kurstab vedrørende værdipapirer. 

Udgifter 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens 

personale. 

Øvrige udgifter relaterer sig til foreningens drift. Tilbageførte omkostninger fra tidligere år indregnes i lig-

hed med præsentationen af omkostningen. 

Tilskud, uddelinger mv. 

Omfatter tilskud, uddelinger, gaver og bidrag til foreninger mv. 
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Anvendt regnskabspraksis  

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Inventaranskaffelser og lignende udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

Finansielle anlægsaktiver 

Offentligt noterede værdipapirer måles til børskursen på balancedagen. Obligationsbeholdningen er dog 

ikke optaget til en kurs, der overstiger 100. 

Øvrige værdipapirer måles efter individuelle vurderinger. 

Beholdning af spilleplader og præmier 

Beholdning af spilleplader og præmier måles til kostpris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Gældforpligtelser 

Gæld indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 



Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg, SIFA 9

Resultatopgørelse for 2016 

 Ikke revideret 

 budget  

2017  2016 2015 

kr.         Note kr. kr.  ___________ ____ ___________ ___________ 
140.000 Kontingenter og indmeldelsesgebyrer 135.000 142.100 

SIFA, Indtægter fra TV-Bingo,  

 5.500.000 Online Spil og Skrabelodder 5.898.342 4.865.276 

 1.100.000 Tilskud SIFA's Venner 1.305.000 783.000 

0 Ungdomslege (3.000) 176.016 

550.000 Renteindtægter samt aktieudbytte 557.007 586.725 

0 Kursregulering mv. værdipapirer 3 (21.507) 131.376 ___________ ___________ ___________
 7.290.000 Indtægter 7.870.842 6.684.493 ___________ ___________ ___________

 3.400.000 Køb af TV-transmissioner 3.346.433 3.439.668 

Repræsentantskabsmøder, bestyrelsesmøder  

80.000 og kantineudgifter 83.964 72.131 

0 Profilering / klubber 0 (60.735)

235.000 Administration mv. 1 270.929 217.100 

564.000 Personaleomkostninger 2 522.578 509.337 

70.000 Idrætshistorisk Samling 65.731 93.250 ___________ ___________ ___________
 4.349.000 Udgifter  4.289.635 4.270.751 ___________ ___________ ___________

 2.941.000 Resultat før tilskud, uddelinger mv. 3.581.207 2.413.742 ___________ ___________ ___________

Tilskud og gaver til foreninger m.fl. 1.249.179 906.361 

Tilskud til talent- og eliteudvikling (koordinator, klasser) 432.838 442.174 

Sport 55 50.000 0 

100 års jubilæumsgaver 50.000 0 

Tilskud playmaker aktiviteter i klubber 0 11.000 

Tilskud til idrætsfremme 0 (1.000) 

Regnskabshjælp til klubber 5.500 70.664 

Tilskud Sund Mad i Haller 0 5.000 

Tilskud Tall Ships Races 0 100.000 

Tilskud øvrige 14.173 32.348 

Tilskud Almere/Lancaster Ungdomslege 68.475 0 

Tilskud kontingenthjælp 0 10.700 ___________ ___________ ___________
- Tilskud, uddelinger mv.  1.870.165 1.577.247 ___________ ___________ ___________

 2.941.000 Årets resultat 1.711.042 836.495 ___________ ___________ ______________________ ___________ ___________

Forslag til resultatdisponering 

Årets resultat 1.711.042 836.495 

Årets henlæggelse (2.595.500) (1.611.000) 

Anvendt af årets henlæggelse primo 1.305.500 779.106 ___________ ___________
Overført til disponibel kapital, netto 421.042 4.601 ___________ ___________
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Balance pr. 31.12.2016 

2016 2015 

Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Finansielle anlægsaktiver 3 14.164.476 13.507.785 ___________ ___________ 

Anlægsaktiver  14.164.476 13.507.785 ___________ ___________ 

Beholdning af spilleplader og præmier 160.052 172.872 ___________ ___________ 

Tilgodehavender  1.476.193 1.624.330___________ ___________ 

Likvide beholdninger 4.139.644 2.865.410 ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver 5.775.889 4.662.612 ___________ ___________ 

Aktiver  19.940.365 18.170.397 ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2016 

2016 2015 

Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Grundkapital 9.000.000 9.000.000 ___________ ___________ 

Disponibel kapital 439.708 18.666 ___________ ___________ 

Henlæggelser til særlige formål 5 3.001.000 1.711.000 ___________ ___________ 

Egenkapital 4 12.440.708 10.729.666 ___________ ___________ 

Skyldige omkostninger mv. 7.499.657 7.440.731 ___________ ___________ 
Kortfristede gældsforpligtelser 7.499.657 7.440.731 ___________ ___________ 

Gældsforpligtelser 7.499.657 7.440.731 ___________ ___________ 

Passiver  19.940.365 18.170.397___________ ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

  Ikke revideret 

        budget 

2017       2016 2015 

kr.  kr.        kr.        ___________ ___________ ___________

1. Administration mv. 

20.000 Forsikringer og abonnementer 20.406 12.470 

15.000 Telefon og Internet 14.313 12.899 

1.000 Porto og fragt 406 970 

2.000 Kontorartikler og tryksager 1.835 3.013 

15.000 Udgifter til trykning 16.450 13.606 

30.000 Revision 30.000 25.000 

48.000 Regnskabsmæssig assistance 47.563 53.750 

18.000 Kørselsudgifter mv. 18.148 16.667 

40.000 Huslejeudgifter 40.000 40.000 

10.000 Nyanskaffelser og vedligeholdelse 9.654 7.630 

5.000 Udgifter til edb hardware og software 2.137 10.111 

10.000 Hjemmeside 46.656 0 

21.000 Diverse udgifter, inkl. gebyrer 23.361 20.984 ___________ ___________ ___________

 235.000 270.929 217.100 ___________ ___________ ___________

2. Personaleomkostninger 

Inkluderer honorar og omkostningsgodtgørelse til  

bestyrelsen, der specificeres således: 

112.000 Honorar, formand 83.781 83.781 

15.000 Omkostningsgodtgørelse, bestyrelse 22.758 19.179  ___________ ___________ ___________ 

I alt honorar og omkostningsgodtgørelse  

 127.000 til bestyrelse 106.539 102.960  ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

3. Finansielle anlægsaktiver

Anparter i 

Investerings- Aalborg 

forenings-  Medieselskab 

Aktier AAB beviser  af 2002 ApS 

nom. nom. nom. 

Bankaktier 11.000 kr. kr. 932.400 kr. I alt  _______ _______ _______ _______ _______ 
Kostpris 01.01.2016 15.200 21.920 12.834.000 932.400 13.803.520 

Årets tilgang 0 0 3.299.836 0 3.299.836 

Årets afgang 0 0 (2.621.638) 0 (2.621.638)_______ _______ _______ _______ _______ 
Kostpris 31.12.2016 15.200 21.920 13.512.198 931.400 14.481.718 _______ _______ _______ _______ _______ 

Kursreguleringer 01.01.2016 27.940 (10.436) 619.160 (932.399) (295.735) 

Årets kursreguleringer 13.363 (1.426) 5.455 0 17.392 

Regulering, årets afgang 0 0 (38.899) 0 (38.899)_______ _______ _______ _______ _______ 
Kursreguleringer 31.12.2016 41.303 (11.862) 585.716 (932.399) (317.242)_______ _______ _______ _______ _______ 

Regnskabsmæssig 

værdi 31.12.2016 56.503 10.058 14.097.914 1 14.164.476 _______ _______ _______ _______ _______ 

2016 2015 

kr. kr. ___________ ___________ 

Kursregulering mv. værdipapirer: 

Årets kursreguleringer/-gevinst, obligationer og aktier 17.392 (212.186) 

Realiseret tab/gevinst (38.899) 343.562 ___________ ___________ 

(21.507) 131.376 ___________ ___________ 
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2016 2015 

kr. kr. ___________ ___________ 

9.000.000 9.000.000 ___________ ___________ 
9.000.000 9.000.000 ___________ ___________ 

18.666 14.065 

1.711.042 836.495 

(2.595.500) (1.611.000) 

1.305.500 779.106 ___________ ___________ 
439.708 18.666 ___________ ___________ 

3.001.000 1.711.000 ___________ ___________ 

12.440.708 10.729.666 ___________ ___________ 

Anvendt/ Reguleringer/ 

Saldo forbrugt henlagt i Saldo 

01.01.2016 i 2016 2016 31.12.2016 

kr. kr. kr. kr. ___________ ___________ ___________ ___________ 

900.000 900.000 1.150.000 1.550.000 

50.000 0 0 50.000 

276.000 0 0 276.000 

10.000 5.500 5.500 10.000 

400.000 400.000 400.000 400.000 

75.000 0 0 75.000 

0 0 100.000 100.000 

0 0 100.000 100.000 

0 0 250.000 250.000 

0 0 500.000 500.000 

0 0 50.000 50.000 

0 0 40.000 40.000 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Noter 

4. Egenkapital

Grundkapital 01.01.2016 

Grundkapital 31.12.2016

Disponibel kapital 01.01.2016 

Overført af årets resultat 

Årets henlæggelse 

Anvendt af henlæggelse primo 

Disponibel kapital 31.12.2016 

Henlæggelser til særlige formål 

Egenkapital 31.12.2016 

5. Henlæggelser til særlige formål 

Tilskud og gaver til foreninger 

SIFA’s kontingentpulje 

Ungdomslege, 2019 

Rådgivningsassistance til klubber 

Eliteklasser/elitekoordinator

Tilskud til klubber, Aalborg Regatta 

Ungdomslege, 2017

DGI, 2017

Lind pulje

Fastrek pulje

Visionspulje

Nordjysk Eliteidræt

I alt 1.711.000 1.305.500 2.595.500 3.001.000___________ ___________ ___________ ___________ 



Idrættens styrke er fællesskabet...

SamvirkendeIdræts-Foreninger Aalborg
Nordkraft • Teglgårds Plads 1 • Niveau 9 • 9000 Aalborg

Tlf. 88 88 78 50 • sifa@sifa.dk • www.sifa.dk


	Beretning 2017.pdf
	4. Indledning
	5. Generelle betragtninger
	6. Administration og indtjeningsaktiviteter
	7. Årets aktiviteter
	Aalborg Regatta
	Byens fantastiske havnefront dannede den 16. – 19. juni endnu en gang ramme om Aalborg Regatta - musikalsk underholdning og et væld af aktiviteter på både land og vand.
	Sejlskibe dannede endnu engang den helt rette kulisse langs kajen – og der var koncerter torsdag, fredag og lørdag aften.
	Lørdag aften kulminerede med et stort festfyrværkeri i anledning af Hedegaard A/S' 100 års jubilæum.
	Aalborg Halvmarathon søndag formiddag, med over 4.000 deltagere – og en rute der bl.a. gik gennem Limfjordstunnellen og de sidste meter mod målstregen langs havnefronten – var en glimrende afslutning.
	Herudover var der mange aktiviteter på vandet -”vandsporten” i Aalborg inviterede publikum til at deltage i deres aktiviteter på fjorden.
	Bogholderihjælp Kassererposten ER stadig svær at besætte – og derfor eksisterer SIFAs bogholderihjælp stadig.
	Klubberne har muligheden for at få assistance over kortere tid af SIFAs bogholder, Annette – alt efter behov og efter nærmere aftale.
	8. Samarbejder/nye tiltag
	Elitesport Aalborg
	9. Folkeoplysningsudvalget - Fritidsområdet
	Fritidspolitik
	Aalborg Kommune fik i 2016 ny Fritidspolitik, som skal styrke fællesskaber, understøtte det brede sundhedsbegreb og give bedre udnyttelse af faciliteter.
	10. Idrætshistorisk Samling
	11. Tilskudsmuligheder for klubberne
	- SIFA har i 2016 bidraget med godt 1.9 mio. kr. til idrætten i Aalborg!
	TV BINGO Puljen
	Rikke og Peter Linds Fond
	Nordea Danmark Fonden
	Kontingentpulje
	Siden sidste års repræsentantskabsmøde er der kommet cirka 500 flygtninge til Aalborg og derudover er cirka 150 personer blevet familiesammenført.
	Det er ca. 450 voksne og 200 børn.
	Nogle af disse er – med hjælp fra puljen - startet i en forening, og det glæder os meget.
	Foreningerne er bare de allerbedste til at integrere og inkludere nye borgere, da fællesskabet viser kulturen, og man lærer her, hvordan de skrevne eller uskrevne regler kan efterleves i det gode fællesskabs ånd.
	Vi håber, at flere klubber vil gå aktivt ind i at få disse nye borgere integreret rigtig godt her.
	Kontingentudvalget har i alt hjulpet godt 50 personer med kontingent og udstyr.
	Kontingentudvalget har også bevilget penge til andre familier, hvor økonomien er stram.
	En tendens som desværre ER stigende…
	Endnu en gang skal der lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere – uden deres støtte ville det ikke kunne lade sig gøre.
	12. Medlemsklubberne
	Nye medlemsforeninger i årets løb
	13. Afslutning
	Keld T. Jensen


