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DAGSORDEN 

for SIFAs Repræsentantskabsmøde 2018 

 
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 medlemskontingent – foreslås uændret 

4. Behandling af indkomne forslag: 
• Forslag til justering af vedtægternes §2 Foreningens formål (se bilag) 

5. Valg af formand 
 • På valg er Keld Jensen 
 – modtager genvalg 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
 • På valg er Susan Roulund 
 • På valg er Per Høberg 
 – begge modtager genvalg 

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 
• På valg er Rikke Nielsen 
– modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår i stedet Ole Hansen, Svenstrup Godthåb IF 

8. Valg af 2 revisorer 
• På valg er Poul Erik Wagner 
• På valg er Gitta Thorup Sørensen 
– begge modtager genvalg 

9.  Valg af 1 revisorsuppleant 
• På valg er Tom Lorenzen 
– modtager genvalg 

10. Eventuelt 



PROGRAM
for SIFA’s
Repræsentantskabsmøde
2018

17.00
Check in – og udlevering af stemmesedler

17.05
Velkommen
SIFAs formand Keld Jensen

17.10
Bevæg dig for livet
Mikkel Risager - Aalborg Kommune

Aalborg Kommune er blevet Visionskom-
mune i Bevæg dig for livet frem til 2022.
Det betyder at kommunen i de næste 5 år
arbejder målrettet på at få flere borgere til
at være fysisk aktive og samtidigt få flere til
at blive medlemmer af foreningslivet.
Projektleder Mikkel Risager vil give indblik i
de indsatsområder projektet har, samt give
konkrete eksempler på hvor SIFAs 
med-lemsforeninger med fordel kan samar-
bejde og byde ind i projektet.

17.45
Spisning
Den Grønne Café serverer lækker mad.

18.20
Check in – og udlevering af stemmesedler
(for dem som ikke spiser med)

18.30
Repræsentantskabsmøde
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Forslag til justering af SIFAs vedtægter: 
 
Med baggrund i nedenstående uddrag af korrespondance om en reel skattefritagel-
se af SIFA, så har SKAT accepteret dette under forudsætning af en tilføjelse/præcise-
ring i vedtægternes § 2: 
  
”De indtægter, som SIFA skaffer sig ved TV-spil og bingo mv. – er omfattet af Statsskattelo-
vens § 4, for så vidt de ikke er omfattet af anden lotteriafgift mv. 
  
De kan således ikke bare stå i det fri, uden at ramme en skatte- eller afgiftsbestemmelse – og 
derfor skal SIFA have en skattekode. Det bliver Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. 
  
Men da formålet i vedtægternes § 2 skattemæssigt kan kvalificeres som udelukkende almen-
nyttigt, vil SKAT acceptere, at SIFA får en selvangivelsesfritagelse i medfør af Skattekontrollo-
vens § 2, stk. 1, nr. 4. 
  
Det er dog under den forudsætning, at SIFA på den førstkommende generalforsamling, får 
tilføjet i vedtægternes § 2, at overskud ved TV-bingo mv. og indtægter i øvrigt udelukkende 
må anvendes på det almennyttige formål – nemlig uddelinger og støtte til idrætsforeningerne 
(medlemsforeningerne).” 
  
 
SIFAs bestyrelse forslår derfor følgende justering i SIFAs vedtægter: 
 
 
§ 2 – Foreningens fomål 
SIFAs formål er at skabe optimale forhold for idrætten i Aalborg Kommune og her-
under til stadighed at søge bedst mulige økonomiske forhold som grundlag for 
hjælp og støtte til medlemsforeningerne samt repræsentere disse over for myndig-
heder og institutioner.  
 
 
Dette foreslås ændret til: 
SIFAs formål er at skabe optimale forhold for idrætten i Aalborg Kommune og her-
under til stadighed at søge bedst mulige økonomiske forhold som grundlag for 
hjælp og støtte til medlemsforeningerne samt repræsentere disse over for myndig-
heder og institutioner. Overskuddet ved TV BINGO mv. – og indtægter i øvrigt – må 
udelukkende anvendes på det almennyttige formål: uddeling og støtte til medlems-
foreningerne. 
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4. Indledning 
 
Plads til idrætten i udviklingen 
Er der grund til at være bekymret? 
Ja - det tror jeg, der er! 
Aalborg Kommune er i hastig vækst og byggekra-
nerne tegner Aalborgs nye skyline.  
Nye ”bysamfund” er på vej, mens vi sidder her. 
Byfortætning kaldes det… - er det bygget for tæt? 
Smag og behag… velsagtens! 
Jeg ser rigtig mange etagemeter fra udviklerne, 
højere og tættere – en fantastisk udvikling for 
Aalborg, meeen… 
Jeg efterspurgte det sidste år, men er nok ikke 
blevet hørt i larmen fra al byggeriet. 
Hvor er planen for arealer til idrætsaktiviteter og 
–faciliteter? 
”Byens rum”… javist - men skal den kommende 
generation kun kunne opleve udendørs aktivite-
ter langt væk fra byens kerne? 
Skulle Aalborg ikke redde nogle af de få grønne 
pletter, der er tilbage?  
Tænk om vi kunne have en Fælled, som alle de 
nye City-borgere kunne tumle på. 
  
”Bevæg dig for livet” er et mantra, vi skal leve 
med og levere til de næste mange år, og hvor 
samfundet skal lære at bruge, men også høste 
værdien af sundhed gennem bevægelse og idræt. 
Byplanlægningen bør sætte sig ud over ”udvikler-
nes” krav om salgbare etagemeter, der SKAL og 
bør indeholdes idræts- og fritidsfaciliteter, såvel 
inde som ude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det stående årlige statslige besparelseskrav på 
budgetrammen for den basale økonomi gør det 
vanskeligt at ”udvikle” Aalborg Kommunes fri-
tidsområde, så det kan honorere de berettigede 
forventninger, vore borgere fra øst til vest har til 
byen med anførerbindet. 
Når ”pengene skal findes på området”, som det 
hedder, betyder det mindre tilskud år for år og 
ofte besparelser på de mindre synlige områder. 

 
Heldigvis har vi et visionært byråd, som sammen 
med Folkeoplysningsudvalget alligevel tænker 
idrætten positivt ind, hvor det er muligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oven på 2017s åbning af Vestre Fjordpark og 
StreetMekka på Eternitten er der flere større 
projekter på vej: 
Bl.a. Gistrup, Vestbjerg og Provstejorden, ligesom 
udlægningen af kunstgræs stadig er i proces. 
Med Aalborg Universitets udflytningsplaner til 
Campusområdet ved Gigantium, er der sat gang i 
en større proces med udbygning af det i forvejen 
store center for idræt. 
 
DGIs Landsstævne 2017 var helt fantastisk og 
viser blot, hvilke uanede kræfter, der er i vores 
by. 
I et kæmpe fællesskab fik vi løftet det arrange-
ment op på et niveau, der ikke er set tidligere. 
Stor tak og tillykke til såvel ”stjerner som vand-
bærere” og tak til DGI for tilliden. 
I den anden ende af skalaen glædes jeg over, at 
implementering af idrætten i Aalborgs landdi-
strikter stilfærdigt er på vej. 
En ny forening Vox 13 Jiu-Jitsu har lige set dagens 
lys med base i Vokslev Forsamlingshus. 
Det viser noget om idrættens muligheder og 
kræfter. 
 
Vi må stadig ikke glemme, at et stort antal af vore 
idrætshaller i den grad har et vedligeholdelses-
mæssigt efterslæb, så opfordringen herfra bør 
være, at vi nu udnytter og optimerer de haller, vi 
har, og her udover hvad der ellers er i proces… - 
at vi lige ”får landet de bolde, der er i luften”.  
Så skal vi holde kursen, og til stadighed udvikle 
idrætten… - ja - så kræver det økonomi.  
 
Så kære byråd… ”Bevæg jer for livet”! 
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5. Generelle betragtninger 
 
Bevæg Dig For Livet 
DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles 
vision, der sætter hele Danmark i bevægelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målsætningen for visionen er, at 75 % af dan-
skerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af be-
folkningen skal dyrke idræt i en forening. 
Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 
600.000 flere danskere skal dyrke idræt og moti-
on i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke 
idræt og motion i en forening.  
 

Aalborg er jo visionskommune i dette projekt. 
Sundheds, Fritids- og Landdistriktsafdelingen i 
Aalborg Kommune, har ansat en projektmedar-
bejder, som de næste 5 år, skal stå i spidsen for at 
understøtte realiseringen af ”Bevæg dig for livet” 
visionen i kommunen - og i tæt samspil med DIF 
og DGI. 
 
Der skal arbejdes med en række indsatser for 
målgrupper og arenaer, som i dag er præget af 
inaktivitet. 
Der er tale om en bred indsats, der involverer 
idrætsforeninger, idebetonede foreninger, korps, 
aftenskoler, samråd, sundhedscentre mv. 
 
Idræt eller motion, blot det bevæger no’n… 
I forbindelse med indgåelsen af Aalborgs Visions-
aftale ”Bevæg dig for livet” er der stillet mange 
relevante spørgsmål til målbarheden på oven-
nævnte tal. 
Der ”kriges” på sundhedsrelaterede aktiviteter, 
og idrætten, der har det hele, må nu se sig i ”pul-
je” med en verden uden for foreningerne. 
Iflg. nye tal fra DIF og DGI vokser foreningsgraden 
støt, men Fitness er og bliver uden sammenlig-
ning danskernes foretrukne motionsform.  
Der sker ikke noget ved at sige, at der har været 
en gensidig berøringsangst mellem fitnessverde-
nen og DIF/DGI, som jo har haft sine foreningsba-
serede motionscentre. 

Fitness, løb, MTB og Streetaktiviteter - dyrkes i 
vid udstrækning uden for foreningerne i kom-
mercielle og selvorganiserede rammer, men nu 
skal de så vidt muligt tælles med, og i bund og 
grund er det vel fornuft.., at det er sundhedsman-
traet, der tæller, uanset aktivitetens art… inden-
for eller udenfor foreningen.  
 
Spændende er det at følge nogle af de nye aktivi-
tetsrammer ”uden for foreningerne”.  
For nyligt kunne vi i Nordjyske læse at Street-
Mekka efter en måned havde rundet årsmedlem 
nr. 1.000. 
Lidt sjovt at tænke sig, at så mange selv- og uor-
ganiserede, så hurtigt finder ind i et fællesskab. 
Her kunne man bl.a. se at tidligere forenings-
mennesker havde fundet en mere fleksibel til-
gang til den idræt, de tidligere havde dyrket i en 
traditionel forening. 
 
Spændende bliver det også at følge organise-
ringsgraden med Vestre Fjordparks mange aktivi-
tetsmuligheder. 
 
Foreningerne skal gøre det, de er bedst til, og de 
må for alt i verden ikke knække nakken på de 
frivilliges ”trang” til nye opgaver. 
Men skal så mange flere inaktive hives væk fra 
fladskærmen, så må der noget ekstra til, og gamle 
normer revurderes - også i foreningsverdenen. 
Nye partnerskaber på kryds og tværs kan på sigt 
betyde ”flere kunder i forretningen” hos vore 
foreninger. 
For nyligt hørte jeg en aftenskoleleder fortælle 
om et konstruktivt udspil/samspil med en lille 
nicheidræt, nemlig fægtning, som kunne se sig 
selv blive promoveret for en helt anden ”kunde-
gruppe”. 
Ja - hvorfor ikke…?  
 
FastRek puljen - en kort - men hektisk ”skæb-
ne”… 
Da SIFA jo har en klar holdning om ikke at puge 
penge, så vi for et års tid siden muligheden for at 
anvende en del af BINGO-overskuddet, som en 
hjælp for initiativer til fastholdelse og rekrutte-
ring af både medlemmer og ledere. 
 
55 klubber nåede at ansøge - vi gav ingen afslag – 
og der er udbetalt 276.000 kr. i støtte til disse 
initiativer. 
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Puljen blev – grundet udsigten til vigende TV 
BINGO overskud - lukket med udgangen af febru-
ar 2018. 
 

Onlinespil i 33 år! 
Som nærmere beskrevet i Pkt. 6 - så blev 2017 
året, hvor vores TV BINGO blev kategoriseret som 
et onlinespil af SKAT! 
Vi har altså spillet onlinespil i 33 år – og det end-
da inden internettet så sit lys… 
 
Paradoksalt nok blev 2017 også året, hvor TV 
BINGO og vores onlineaktiviteter – gav det næst-
bedste overskud nogensinde. 
 
At vi er faldet i gryden med ”onlinespil”, betyder 
desværre også, at vi skal betale 20% af brutto-
overskuddet i afgift til SKAT. 
 
Onlinespil er Iflg. Wikipedia: 
”Et computerspil der spilles via et netværk, hvilket 
i moderne tid stort set altid foregår via internet-
tet.” 
 
Definition: 
”Online gaming er mere en teknologi end en gen-
re; en mekanisme der sammenkobler en gruppe 
spillere og ikke blot et mønster af gameplay. 
Onlinespil bliver spillet over et computernetværk, i 
dag typisk via Internettet.” 
 
Med disse linjer i baghovedet er det svært at se, 
hvordan vores TV BINGO kan havne der, men 
måske skal vi være glade for det, da de måske 
ellers var blevet ”erklæret ulovligt!” 
 
Vi må jo så glæde os over, at vores TV BINGO 
overlever lovgivningen, så vi også fremover - men 
i mindre omfang - kan understøtte lokalidrætten. 
 
Det er dog ingen hemmelighed, at vi stadig håber 
på en for os mere mindelig løsning. 

6. Administration og indtjeningsaktiviteter 
 
Næstbedste overskud i 33 år… 
2017 blev et rigtigt godt år for SIFA TV BINGO og 
vores online aktiviteter.  
Med stort set samme besætning er det nok en-
gang lykkedes at styre udgifter og indtægter.  
Et overskud på godt en million mere end i 2016 
gør, at det faktisk er det næstbedste overskud 
nogensinde. 😊😊 
 
Men hvad nu? 
I 2017 blev vores TV BINGO kategoriseret som et 
onlinespil af SKAT! 
 
Det vil jo som nævnt sige, at vi har spillet online 
spil i 33 år uden at vide det - og det endda helt 
uden computere, internet og mobiltelefoner! 
 
Vi skal altså betale 20% af bruttooverskuddet i 
afgift til SKAT. 
Bruttooverskuddet er indtægter fra pladesalg 
minus udbetalte gevinster. 
Efter mange og lange forhandlinger håbede vi, at 
vi kunne få en form for dispensation, men des-
værre er det endnu ikke sket, og vi afventer fort-
sat. 
Sidste år frygtede vi, at det ville koste i størrel-
sesordenen 1 mill. kr. om året, men med de nye-
ste tal ligger det tættere på 1,5 mill. kr. – og det 
er der ingen tvivl om, at vores klubber kommer til 
at mærke, da det jo er penge der forsvinder fra 
bundlinjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi må glæde os over, at vores TV BINGO ser ud til 
at overleve, og så må vi holde nøje øje med, at 
det ikke kun bliver til glæde og gavn for SKAT. 
Heldigvis har vi igennem de senere år udvidet 
vores onlineaktiviteter og er allerede i år i gang 
med en ansøgning om en ny 5-årig tilladelse.  
Håbet er, at vi via automater og rigtigt onlinebin-
go kan være med i konkurrencen imod de helt 
store private udbydere – for sportens skyld. 
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7. Årets aktiviteter 
 
Aalborg Regatta  
Ud over de allerede nævnte aktiviteter så har der 
jo igen været Aalborg Regatta - den 8. – 11. juni, 
hvor byens havnefront endnu en gang dannede 
rammen om musikalsk underholdning og aktivite-
ter på både land og vand. 
 
Ungdomslege 2017 - Lancaster  
I 2017 gik turen til Lancaster i det 
nordvestlige England, hvor en de- 
legation på 37 piger, drenge (år- 
gang: 2001, 2002 og 2003) og le- 
dere deltog. 
Trods aflyst fly og dermed forsin- 
kelse – havde man en god tur. 
Der blev dystet i: badminton, cykling, karate, 
svømning, tennis og triathlon. 
Alle deltagere var privat indkvarteret – og det 
giver altså en mere intens oplevelse for alle del-
tagere. 
Der blev knyttet mange venskaber og knebet 
mange tårer, da der skulle siges farvel på afrejse-
dagen…  
 
Ungdomslege 2018 – Almere 

– afvikles fra den 20. – 25. juli 
– og vi er inviteret med i alt 100 
deltagere, der skal være født i 
2002, 2003 eller 2004. 

De skal deltage i: 
Atletik, Badminton, Golf, Håndbold (piger), Judo, 
Tennis, Svømning og Triathlon. 
 

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 
Opstår der problemer i klubben så er SIFA også 
klædt på til at håndtere dette. 
SIFA vil på bedste måde – og med hjælp af vores 
juridiske foreningsekspert Peter Ross Jensen – 
løse disse eller formidle kontakt videre til de helt 
rigtige eksperter. 
 
Kultur-, sports- og fritidsmesse for nye aalbor-
gensere 
- den 13. september 2017 på NORDKRAFT. 

 
Årets udgave havde igen tiltrukket 2-300 deltage-
re – og de kunne besøge 40 stande (24 SIFA klub-
ber) i Kedelhallen og få information eller også 
prøve forskellige idrætter i Multisalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evalueringen fra klubberne har været, at det var 
den bedste messe, der endnu har været afholdt – 
og at det har givet nye medlemskaber i klubber-
ne. 
Vi vil endnu en gang gerne sige tak til klubberne 
for deltagelsen – og håber, at de er klar igen den 
12. september 2018. 
 
SIFA tættere på klubberne 
SIFAs bestyrelse har også her i 2018 været på 
besøg i klubberne. 
Dels for at høre hvilke udfordringer de står med i 
deres forening – og dels for at bestyrelsen bedre 
kan diskutere idrættens vilkår og muligheder med 
politikerne i Aalborg Kommune. 
Endnu et plus - også for at lære klubberne bedre 
at kende og dermed styrke samarbejdet. 
Punkter, der har været til drøftelse: 
 

• Hvad er de vigtigste emner/udfordringer i 
jeres forening lige nu? 

• Hvordan ser faciliteterne ud hos jer - opfylder 
de ønsker og behov? 

• Uddannelse af idrætsledere, trænere mv. – 
hvad kunne I evt. have brug for? 

• Nye trends i måden at dyrke idræt på – hvor-
dan takler I det hos jer? 

• Samarbejdet med folkeskolen, hvordan tæn-
ker I jeres klub ind? 

• Hvad kunne I ønske at SIFA tog fat på, nu og 
til næste år? 

• Hvordan oplever I samarbejdet med SIFA – og 
hvordan kan vi blive bedre? 

 
Møderne har været meget positive og lærerige 
for begge parter – så skulle I have lyst til at få 
besøg – så kontakt sl@sifa.dk – så prøver vi at 
finde en dato, der kan passe begge parter… 

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:sl@sifa.dk
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8. Samarbejder/nye tiltag  
 
aabenaalborg.dk 
Reformer vil have bevægelse på skolerne… 
Der har også i 2017 været politisk fokus på bevæ-
gelse på landets skoler. 
Blandt andet ved bevægelse i undervisningen, 
aktive pauser og ikke mindst ved, at foreningsli-
vet tager aktiv del i skoledagen.  
På folkeskoler, børnehaver og erhvervsskoler er 
det nu vedtaget, at alle børn/unge skal bevæge 
sig minimum 45 minutter dagligt. 
Men reformkravene kalder på ændrede rutiner 
hos undervisere og pædagoger - samt foreninger 
og andre aktører, der vil være en del af skoleda-
gen. 
Derfor er det også en ændring, vi kan forvente vil 
tage tid. 
Når det er sagt, er det vigtigt, at alle foreninger 
med interesse i samarbejde med børnehave, sko-
le eller ungdomsuddannelse tager affære. 
 
Som en start kan foreninger lade sig inspirere af 
det materiale, der kan findes på aabenaalborg.dk  
- Aalborg Kommunes hjemmeside for tilbud til 
skoler, børnehaver og ungdomsuddannelser. 
Portalen blev til i 2017 med ønsket om at samle 
tilbuddene ét sted.  
Der er lige nu mere end 300 tilbud – herunder 
skak, dans, salsa, parkour, gymnastik, ishockey, 
volley, bowling og mange flere. 
Portalen er velbesøgt af især lærere og pædago-
ger i folkeskolen, og derfor er den det oplagte 
sted for foreninger at gøre opmærksom på deres 
tilbud.  
 
Der kan læses mere om sko- 
le-/institutionssamarbejdet 
på: 
aabenaalborg.dk/inspiration  
 
Kontakt også gerne foreningsplaymaker i Aalborg 
Kommune, Sanne Fremlev. 
 
Elitesport Aalborg  
SIFA sad med ved bordet i 1999, da tankerne 
omkring etablering af en selvejende institution 
med fokus på eliteidrætten blev konkretiseret i 
form af etablering af Elitesport Aalborg – i 2001.  
 

Med SIFAs opbakning og økonomiske støtte blev 
der i samarbejde med Aalborg Kommune i 2005 
allokeret ressourcer til oprettelse af en elitekoor-

dinatorstilling og dermed i dagligdagen manpo-
wer til at arbejde med eliteidræt og talentudvik-
ling.  
 
Med den strategiske beslutning om at sikre man-
power er det lykkedes, med et klart fokus på ta-
lentudviklingsdelen via samarbejde med klubber, 
specialforbund, uddannelsesinstitutioner og 
Team Danmark, at skabe rigtig gode rammer og 
overordnede strukturer omkring de unge udøvere 
med potentiale – talenterne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIFA prioriterer ressourcer til Idrætsklasserne på 
Sønderbroskolen, der siden starten har været i en 
positiv udvikling, hvor mange udøvere i mange 
forskellige idrætsgrene, som en del af deres ud-
vikling, har fået morgentræning og ekstra mulig-
hed for planlægning, hjælp og fleksibilitet i en 
travl hverdag. 
Med OL-deltagelse, medaljer ved internationale 
mesterskaber, repræsentation på landshold og 
ligahold på højeste nationale niveau viser tidlige-
re Idrætsklasseelever nu for alvor deres potentia-
le.  
 
Vi glæder os over, at interessen fra unge udøvere 
for Idrætsklasserne er så stor, at der fra det 
kommende skoleår 2018-2019 vil blive etableret 
en ekstra Idrætsklasse på 8. årgang. 
Det betyder, at det højeste antal unge udøvere – 
over 150 - fra 17 forskellige idrætsgrene vil være i 
Idrætsklasserne ved skolestarten i august 2018. 
 
Den gode udvikling i Idrætsklasserne smitter af i 
Elitesport Aalborgs samarbejde med ungdoms-
uddannelsesinstitutionerne, hvor der på Handels-
gymnasiet Turøgade og på Aalborghus Gymnasi-
um & HF er hele klasser med unge talenter.  
 
Elitesport Aalborg etablerede i 2014 en fysisk 
morgentræning på tværs af idrætsgrene og ung-
domsuddannelsesinstitutioner, der er med til at 
understøtte udøvernes udvikling i klubregi. 

http://aabenaalborg.dk/
http://aabenaalborg.dk/inspiration
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Det er en succes med 50 tilknyttede udøvere fra 8 
forskellige idrætsgrene, hvor den fysiske træning 
varetages af 4 veluddannede fysiske trænere. 
Den positive udvikling ser ud til at fortsætte og 
rammerne i Gigantium er tirsdag og torsdag mor-
gen presset ud over bristepunktet. 
  
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har i 
samarbejde med en lang rækker interessenter og 
partnere udviklet og besluttet at etablere et Na-
tionalt Elitesportscenter - i en struktur med et 
centralt center placeret i hovedstaden og regio-
nale centre i Odense, Århus og Aalborg. 
Vi ser positivt på den proces, der er i gang med 
involvering af Aalborg Universitet og University 
College Nordjylland – en proces, hvor også Elite-
sport Aalborg er en central aktør sammen med 
Aalborg Kommune. 
 

Samarbejdet mellem de forskellige aktører - her-
under også specialforbund er afgørende for at 
skabe den bedst mulige sammenhæng i talentud-
viklingsarbejdet. 
Derfor prioriterer Elitesport Aalborg også dette 
område og i de seneste to år har sportschefer og 
talentchefer fra 12 specialforbund været inviteret 
til Aalborg for at blive præsenteret for den sam-
menhængende model med idræt, uddannelse og 
mulighederne på Aalborg IdrætsCollege og der-
med er eksisterende relationer forankret og nye 
er skabt.  
 
Det er positivt, at Elitesport Aalborg fortsat søger 
at arbejde på tværs af strukturer, som f.eks. med 
”Gymnastikskole” og senest med pilotprojektet 
”Ishockeyskole”– projekter, der involverer Skole-
forvaltningen og Idrætsplaymakeren. 
 
 
 
 
 
 
 
Det giver elever mulighed for med høj kvalitet at 
møde nye idrætsgrene og samtidig er det med til 
at understøtte udviklingen i de involverede for-
eninger. 
   

Den positive udvikling med cirka 200 tilknyttede 
udøvere på morgentræning fra det kommende 
uddannelsesår 2018-2019 med daglig drift, foran-
kring og udvikling af samarbejde med specialfor-

bund og Team Danmark, udvikling af en model 
for NEC-Aalborg mv. er sket inden for Elitesport 
Aalborg eksisterende rammer – rammer, der er 
uforandrede gennem en årrække. 
 

Krav og forventninger i arbejdet med talentudvik-
ling og eliteidrætten øges, og de aalborgensiske 
klubber og ikke mindst Elitesport Aalborg skal 
virkelig kontinuerligt stå på tæer for blot at fast-
holde talenter fra de lokale og regionale talent-
udviklingsmiljøer. 
 
VIP Ildsjæle U25 2017 
Ved fejringen af Aalborgs Bedste den 16. april 
2018 i Aalborg Kongres & Kultur Center blev der 
endnu en gang kåret 5 unge foreningsildsjæle 
under 25 år, som i 2017 har gjort en ekstraordi-
nær stor, frivillig indsats for deres forening. 
Med anerkendelsen fulgte bl.a. en check på 1.000 
kroner fra SIFA til hver af ildsjælene. 
 
De 5 unge foreningsildsjæle, der blev fejret, er fra 
venstre: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morten Schou, Aalborg Orienteringsklub - Katrine Juel Dyhr-
berg, Nørresundby Spejderne - Søren Østergaard, Nordjysk 
Lystfiskerforening - Jacob Frandsen, Gug Badminton - Katja 
Rasmussen, Vadum Skytteforening. 
 

Du kan læse mere om prisen på hjemmesiden. 
 
Aalborg Sportshøjskole 
- er i en transformationsfase og er ved at blive 
bygget om, så det bliver lettere for eleverne på 
skolen at deltage i både in- og outdooraktiviteter. 
Når byggeriet står klar i efteråret 2018, vil det 
give et gevaldigt løft for styrketræning, klatring, 
crossfit og fitness aktiviteter. 
 

Derfor er det trist, at man må sige farvel til for-
stander Rasmus Krogh - han begrundede sin be-
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slutning med dybe overvejelser omkring spændet 
mellem arbejds- og familieliv. 
Det må man respektere – dog er der lavet aftale 
med ham om, at han følger byggeriet helt til dørs. 
 

Skolen blomstrer ikke blot med det nye byggeri, 
men også med de mange elever, der finder vej til 
Annebergvej. 
Det kompetente lærerteam skal igen nævnes som 
en kilde til, at Sportshøjskolen ikke blot har en 
”krop”, som nu bliver forynget med nybyggeriet, 
men også har en ”ånd”. 
Lærerne motiverer og engagerer de knap 100 
elever både fagligt og personligt. 
Det fortæller elevrepræsentanterne altid med 
stor glæde, når de deltager i Sportshøjskolens 
bestyrelsesmøder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt er selvfølgelig ikke rosenrødt, og slet ikke på 
en skole med relativt gamle bygninger, men sko-
lens bestyrelse, lærere og elever får i fællesskab 
drøftet de ting, der er at komme efter, og får dem 
udbedret. 
 
Sportshøjskolen har i 2017 fået en eSports linje 
op at køre - og det vil kun komme til at gå en vej 
med den linje: Op! 
Det er en fornøjelse at se, at fordommen om 
unge computerspillere, ikke er nogle unge med 
mistrivsel eller andre udfordringer, men helt 
igennem nogle friske og dedikerede unge menne-
sker. 
De ved, at det kræver noget at være en god 
eSports udøver, og skolen har lavet et helt pro-
gram, der netop betoner både krop og fællesskab 
som væsentlige elementer til at kunne blive rig-
tigt dygtig til at være eSports udøver. 
  
Sportshøjskolen og SIFA vil også i 2018 samarbej-
de om at netværke og dele erfaringer, som kan 
komme begge til gode. 
Selvom linket mellem de frivillige idrætsforenin-
ger og Sportshøjskolen ikke er vitalt for idrætsli-
vet i Aalborg som sådan, så bidrager linket til det 

samlede og imponerende idrætsliv, som Aalborg 
er kendt for i hele landet. 
 
Aalborg Antidoping  
Samarbejdsprojektet mellem Aalborg Antidoping 
(Aalborg Kommune), de øvrige modelkommuner 
og Antidoping Danmark har i 2017 været i sin 
afsluttende fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I marts 2017 og april 2018 blev der i samarbejde 
med Aalborg Sportshøjskole afholdt temaaften 
om henholdsvis ”Det sunde træningsmiljø” og 
”Informationsmøde om motionsdoping”. 
Målgruppen var idrætsforeninger, fitnesscentre 
og Aalborg Sportshøjskoles elever. 
 
I april 2017 igangsatte Aalborg Antidoping en 
oplysningskampagne på de sociale medier, i by-
busser og på Aalborg kommunes hjemmeside. 
Formålet med kampagnen var at informere især 
unge med interesse for fitness og styrketræning 
om, at resultater opnået ved hjælp af doping er 
midlertidige. 
 

Link til kampagnemateriale: 
 
aalborg.dk/kuntillaans 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aalborg Antidoping og modelkommunerne har i 
samarbejde med Antidoping Danmark udviklet et 
undervisningsmateriale målrettet eleverne i fol-
keskolens 8. 9. og 10. klasse. 
Materialet hedder ”Unge, krop, træning og do-
ping ”og udkom i august 2017. 

http://www.aalborg.dk/kuntillaans
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Materialet blev sendt til samtlige folke- og privat-
skoler i Aalborg Kommune og kan bl.a. anvendes i 
fagene dansk, idræt, samfundsfag og biologi. 
Link til undervisningsmateriale: 
 

aalborg.dk/media/7075034/unge-krop-traening-
og-doping.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I oktober 2017 blev der i samarbejde med An-
tidoping Danmark afholdt en uddannelsesdag for 
medarbejderne i Aalborg Kommunes Rusmiddel-
afsnit. 
Formålet var at klæde medarbejderne bedst mu-
ligt på i forhold til at arbejde med unge og voksne 
med steroidafhængighed. 
 

De beskrevne aktiviteter har medvirket til større 
indsigt i dopingens mange problemstillinger: 
 

• Der er kommet øget fokus og opmærksom-
hed på forebyggelse af motionsdoping i Aal-
borg kommune 

• Frontmedarbejderne er blevet uddannet og 
opkvalificeret til at håndtere dopingproble-
matikker 

• Aalborg Kommune tilbyder behandling til 
steroidbrugere og deres pårørende 

• Der er etableret en kommunal platform, hvor 
fagpersoner, pårørende og unge kan søge råd 
og vejledning, hvis de har brug for hjælp 

• Doping indgår som en del af den systematiske 
rusmiddelforebyggelse for eleverne i Aalborg 
Kommunes 8. klasser 

 
Projektansvarlig hos Aalborg 
Kommune - Anders Schmidt 
Vinter har i samarbejde med 
Antidoping Danmark udgivet en 
håndbog om motionsdoping 
målrettet fagpersoner, bogen 
indeholder baggrunds- og 
praksisviden om brug af 
dopingstoffer. 

 

9. Folkeoplysningsudvalget - Fritidsområdet 
 
Danmarks bedste FOU… 
Idrætten har været repræsenteret af: Keld Jensen 
(formand), Susan Roulund og Stine Sørensen. 
 
Det er sagt før… 
Aalborg har Danmarks bedste FOU. 
Endnu en stor sæson og 4 år for et homogent 
hold, hvor såvel politikere som embedsværk har 
virket som gode holdkammerater. 
Der bliver fra udvalgets side lagt så meget mere i 
dette arbejde, end man på nogen måde ser andre 
steder eller ville kunne forlange. 
 
Det gør, at man sammen til stadighed kreativt, 
seriøst og ansvarligt påtager os nye flotte initiati-
ver uden at glemme det enkle, beskedne for-
eningsliv i alle hjørner af kommunen. 
At man sørger for til stadighed at indleve sam-
fundsudviklingens snørklede veje til gode forhold 
for vores ildsjæle.  
At man tør krydse grænsen til StreetMekka, og vi 
tør binde an med et Landsstævne eller en Vestre 
Fjordpark og ikke glemmer 20 nye bruserhoveder 
til omklædningen i Dall-Ferslev. 
Ikke mindst DGIs landsstævne 2017 har lagt pres 
på politikerne, embedsværket og vore foreninger. 
Respekt… 
Tak for det alle sammen! 
 

Selvom 2017 også var valgår, er man stolt over, at 
vort fællesskab og positive tilgang til større og 
mindre udfordringer har båret os igennem uden 
de store slagsmål. 
Det er en fornøjelse at have med at gøre, at uan-
set hvilket fora FOU optræder i, så er det bolden 
og ikke manden, man går efter. 
Tak for det! 
 
I december 2017 var der valg til Folkeoplysnings-
udvalget for en ny fireårig periode, og for idræt-
ten valgtes 3 repræsentanter: 
Susan Roulund, Sebber Kloster Golf Klub, Ole 
Nielsen, Aalborg Rugbyklub Lynet og Keld Jensen, 
Idrætsklubben Aalborg Freja. 
Ved konstitueringen 10. januar genvalgtes Keld 
Jensen som formand for sin 6. periode.   
 
Faciliteter/Prioriteringskataloget 
FOU har i 2017 lagt arbejdet på en lang række 
projekter/faciliteter med økonomiske rammer til 
nybyg og renoveringer bl.a.: kunstgræsbaner i 

http://www.aalborg.dk/media/7075034/unge-krop-traening-og-doping.pdf
http://www.aalborg.dk/media/7075034/unge-krop-traening-og-doping.pdf
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Storvorde og Svenstrup, Vestre Fjordpark, GAME 
StreetMekka, Freja-Hallen, Aalborg Flugtskyd-
ningsforening, Aalborg Selvforsvarsklub, Tornhøj 
Sport, AK Jyden Vægtløftning, Vejgaard Boldklub, 
Dokkedal IF, Nibe Roklub, Aalborg Klatreklub, 
Aalborg Selvforsvar & Ju-Jitsu Klub, AaB af 1885, 
Dall Ferslev IF, Gandrup Sportsklub, Nibe Fjord-
badeklub og Nibe Bådelaug. 
 
Prioriteringskataloget virker stadig motiverende 
og udviklende, og det - der løftes via klubbernes 
medfinansiering - giver et større medejerskab. 
P-kataloget er det sikre bevis på at midlerne for-
deles geografisk til alle dele af vores kommune og 
med stor spredning i typen af aktiviteter. 
 
 

10. Idrætshistorisk Samling 
 
- har igen i år kørt efter devisen ”same procedure 
as last year”, hvor der har været en fast stab af 
frivillige, som på bedste vis har drevet samlingen, 
og hver især arbejdet med det de havde tid og 
lyst til, og året er gået med: 
 

• Åbent Hus hver onsdag kl. 13-16 på Harald 
Jensens Vej 

• Rundvisninger for foreninger/grupper i sam-
lingen efter aftale 

• Modtagelse af både små og store donationer 
• Registrering af arkivalier, fotos, genstande 

mv. i registreringssystemet Arkibas 
• Arkivering af de modtagne materialer i maga-

sinet i kælderen 
• Løbende opdatering af Facebook-gruppen 

”Aalborg Idrætshistoriske Samling” 
• Udgivelse af årsbladet ”Veteranen” 
• Afholdelse af julekomsammen for idrætsve-

teraner (160 deltagere i 2017) 
 

Pr. 31.12.2017 havde samlingen: 
 

• 17.173 billeder 
• 856 bøger 
• 841 genstande 
• 151 plakater 
• 123 lydbånd 
• 83 tegninger 
• 52 film 
 
- og en masse arkivalier, som er registreret i regi-
streringssystemet Arkibas, og samlet i 752 arkiv-

fonde efter den forening eller privatperson, der 
har skabt arkivet. 
I alt ca. 250 hyldemeter arkivalier i magasinet i 
kælderen. 
 

Du kan søge i samlingen på Arkiv.dk, eller du kan 
følge samlingen på www.sportshistorie.dk eller 
blive medlem af vores Facebook-gruppe ”Aalborg 
Idrætshistoriske Samling”, som pt. har over 900 
medlemmer. 
 

I efteråret 2017 blev Arkiv.dk indekseret til Goog-
le, og siden da har det været muligt at få søgehits 
fra Arkiv.dk via en almindelig søgning i Google. 
 

Men det er ikke lykkedes at rekruttere nye frivilli-
ge, og der har ikke været overskud til nye tiltag 
blandt de ældre i samlingen, hvoraf nogle har 
været med siden 2000/2001, og derfor beslutte-
de SIFA at ændre ledelsen af samlingen fra en 
kollektiv til en mere traditionel styreform, og 
ultimo 2017 blev der udpeget en ny arkivleder, 
som ansvarlig for den daglige ledelse og organise-
ring af arbejdet, og for at sætte mere fokus på de 
udadvendte aktiviteter som PR, synliggørelse og 
formidling. 
 
FREMTIDEN 
I starten af 2018 er der udarbejdet ”Rammer for 
SIFA Idrætshistorisk Samling”, lavet arbejdsplan 
for de frivillige, udsendt første nyhedsbrev via e-
mail, lavet ny info-folder om samlingen og hjem-
mesiden er genoplivet. 
 

Alligevel er samlingen udfordret på flere områ-
der: 
 

• Bemandingen er under minimum 
• Høj gennemsnitsalder og sygdom blandt de 

frivillige 
• Vandindtrængning i magasinet i kælderen 
• En bygning der er uegnet til arkivdrift 
• Manglende målsætning og beskrivelse af 

procedurer for samlingen 
 

Udfordringerne har været drøftet i samlingens 
styrelse, og der bliver taget initiativ til et stormø-
de om en samlet strategi for samlingen i løbet af 
foråret. 
 

Til sidst en stor TAK til alle, der har bidraget til at 
gøre en positiv forskel for Idrætshistorisk Sam-
ling. 
  

Kig ind på www.sportshistorie.dk og på FB.  

http://www.sportshistorie.dk/
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11. Tilskudsmuligheder for klubberne 
- SIFA har i 2017 bidraget med knap 2.5 mio. kr. til 
idrætten i Aalborg! 
 

 
 
TV BINGO Puljen 
2017 bød på over 250 ansøgninger fra 92 klubber 
om hjælp til deltagelse i/afholdelse af stævner. 
Der blev bevilget lidt over 1 mill. kr. til formålene 
– så det må siges at være en rigtig god hjælp til 
klubberne. 
 
Der kan stadig søges tilskud til disse formål – og 
du finder mere information og ansøgningsskema 
på vores hjemmeside. 
 
Lind Puljen 
- uddelte lige over 100.000 kr. til 11 klubber 
 
Lind Puljen var for første gang i aktion i 2017 – og 
de første tilskud blev overrakt af rådmand Mads 
Duedahl ved en sammenkomst hos Kano- og Ka-
jakklubben Limfjorden den 5. februar. 
 
Ansøgningsfristen til Lind Puljen i 2018 er den 15. 
november. 
 
Nordea Danmark Fonden 
- 100.000 kr. årligt! 
I 2017 har der været 15 prismodtagere af Nordea 
Danmark Fonden - Bankrådsområde Aalborgs 
uddelinger. 
Der er givet støtte til materiel og givet skulder-
klap til ledere – og priserne er uddelt i portioner 
af 5.000 og 10.000 kr. 
 
Også i 2018 kan der søges til disse formål - an-
søgningsfrist er den 1. maj og den 1. november – 
og du finder mere information og ansøgnings-
skema på vores hjemmeside. 
 
Kontingentpuljen 
SIFA har i 2017 og 18 bevilliget over 180.000 kr. 
til 152 kontingenter, som er givet til en alsidig 
vifte af foreningstilbud i Aalborg. 
17 forskellige idrætsgrene er repræsenteret, og 
hele 30 klubber/institutioner har taget imod nye 
foreningsmedlemmer. 

Blandt dem der i 2017 fik bevilget kontingenter er 
27 syriske og 16 somaliske flygtninge. 
13 somaliske flygtninge er startet til fodbold og 5 
er startet til svømning. 
Der er 14 forskellige nationaliteter blandt de nye 
foreningsmedlemmer. 
Derudover har klubberne søgt midler til udstyr i 
forbindelse med aktiviteten, f.eks. tennisketcher 
eller badetøj. 
 
Der er kommet nye medlemmer til: 
 
Fodbold • Ishockey • Atletik • Cricket • Svømning 
• Tennis • Badminton • Bordtennis • Gymnastik • 
Fitness • Idrætsgymnastik • Håndbold • Kano & 
Kajak • Boksning • Volleyball • Musik • Spejder 
 
Det er mange forskellige 
idrætter og type klubber, 
hvilket blot bekræfter at 
flygtninge og andre øko- 
nomisk vanskeligt stillede 
børn, unge og voksne har 
et behov for at kunne gå 
til den sport eller anden 
interesse, de har lyst til. 
Det fremmer inklusionen uanset farve og oprin-
delsesland. 
Gennem et aktivt fritidsliv kan de nye borgere/ 
flygtninge være sammen med andre børn, unge 
og voksne rollemodeller i et positivt fællesskab. 
Flygtninge opnår således større tryghed og livs-
kvalitet ved at deltage i fritidsaktiviteter, og det 
kan modvirke ensomhed, mistrivsel og negative 
sociale mønstre og dermed skabe bedre mulighe-
der for integrationen i Aalborg. 
 
Savner I som klub hjælp til at få fat i de nye bor-
gere, så hjælper SIFA gerne... 
 

Skrabelodder 
Alle SIFAs medlems-
klubber har mulig-
hed for at tjene 
penge på salg af vo-
res skrabespil – På-
skeskraberen og Ju-
leskraberen. 
 

Klubberne kan tjene 10 kr. pr. solgt lod til en 
20’er. 
Alle udgifter er klaret, og der er returret på ikke 
solgte lodder… 



 
XI 

Man  slipper  altså  for  selv  at  skulle  i  gang  med 
tilladelse, produktion og risiko. 
 

Vi sender selvfølgelig besked ud – når vi nærmer 
os tiden – men måske kunne det være en god idé, 
at planlægge salget i god tid. 
 

Hvis  I  er  i  tvivl  om,  hvordan  I  skal  få  skraberne 
solgt,  kan  I eksempelvis  sælge dem  i  forbindelse 
med et arrangement i jeres klub eller ved at give 
medlemmerne  10  skrabere  hver  for  at  gøre  det 
mere overskueligt for jer og dem. 
 
 

12. Medlemsklubberne 
 
1 ny kom til – og 1 gik ud… 
Henover det seneste år har SIFA sagt goddag til 1 
ny medlemsklub – Jam Cheer Aalborg. 
Vi ønsker dem velkommen i fællesskabet. 
 
Vi  har  måttet  sige  farvel  til  1  enkelt  klub,  hvor 
aktivitetsniveauet var meget  lille – og så har der 
været  et  par  ”skilsmisser”  –  hvor  flerstrengede 
foreninger er gået hvert til sit ‐ således at vi i øje‐
blikket  har  204 medlemsklubber  og  repræsente‐
rer over 60.000 medlemmer. 
 
 

13. Afslutning 
 
Med denne beretning:  
Tak  for  et  godt,  travlt  år  for  SIFA  og  idrætten  i 
Aalborg! 
Med DGI’s Landsstævne på nethinden er det sta‐
dig svært at få armene ned. 
Her  ser  man  i  sandhed,  hvad  idrættens  varme 
fællesskab formår at løfte. 
 
Tak til jer alle, der driver værket: 
 
De mange  vanvittige  ildsjæle,  foreningerne,  Aal‐
borg Kommune,  til  vort altid positive netværk af 
sponsorer, fonde, samarbejdspartnere og pressen 
for  et  godt  konstruktivt  og  aldrig  særlig  kedeligt 
bekendtskab. 
 
Jeg ville rigtig gerne have kunnet takke skattemi‐
nisteren  og  alle  hans  væsner,  men  det  må  han 
have til gode. 
Vi  lever stadig (naivt?)  i håbet om et positivt ud‐
fald  på  vores  bingo‐fremtid,  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 både sidste år 
og igen i år har påtaget sig rollen som opsøgende 
”idrætskonsulenter”, men også  i mange tillidsjob 
som  SIFA‐repræsentanter  i  forskellige  fora,  og 
som igen har leveret ‐ ikke blot til SIFA for jer og 
for  fællesskabet  –  men  derudover  faktisk  også 
leverer et stort stykke arbejde  i deres respektive 
klubber ‐ så dyb respekt…behandl dem ordentligt. 

😊 
  
Til slut skal der lyde en kæmpe TAK til SIFAs per‐
sonale. 
Her går man aldrig forgæves.  
De  tager  bestyrelsens  indfald,  anfald  og  udfald, 
samt de mange udfordringer med klasse. 
De  leverer  samtidig  en  servicering  af  såvel  for‐
eningerne som bestyrelsen med både højt humør 
og niveau. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
 
Keld T. Jensen 
Formand SIFA 
 
 
 
 
 



Deloitte 

Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

Østre Havnepromenade 26, 4. sal 

9000 Aalborg 

Telefon 98 79 60 00 

Telefax 98 79 60 01 

www.deloitte.dk 

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Samvirkende Idræts-Foreninger  
Aalborg, SIFA 
CVR-nr. 16513512 

Årsrapport 2017 



Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg, SIFA 

Indholdsfortegnelse 

Side____ 

Foreningsoplysninger 1

Bestyrelsespåtegning 2

Kritiske revisorers påtegning 2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3

Bestyrelsesberetning 6

Anvendt regnskabspraksis 7

Resultatopgørelse for 2017 9

Balance pr. 31.12.2017 10

Noter 12



Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg, SIFA 1

Foreningsoplysninger  

Forening 

Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg, SIFA 

Nordkraft 

Teglgårds Plads 1, 9. niveau 

9000 Aalborg 

CVR-nr. 16 51 35 12 

Bestyrelse 

Keld Jensen 

Bjarne Falk Andersen 

Tem Frank Andersen 

Denise Bakholm 

Per Høberg 

Susan Roulund 

Knud Tobiasen 

Daglig ledelse 

Peter Skram 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Østre Havnepromenade 26, 4. sal 

9000 Aalborg 

Kritiske revisorer 

Gitta Thorup Sørensen 

Poul Erik Wagner 





Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg, SIFA 3

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 

01.01.2017 - 31.12.2017, 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. 31.12.2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 

- 31.12.2017 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 4.464 t.kr. mod et 

overskud i 2016 på 3.581 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 2.479 t.kr. mod 

1.870 t.kr. året før, hvorefter beløb overført til resultatdisponering udgør 1.985 t.kr. 

Fremtiden 

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

bingo. 

TV-Bingo er i regnskabsåret blevet omfattet af reglerne om on-line bingo og skal hermed efterleve regel-

sættet om ”hvidvask” og omsætningsbestemt afgiftsafregning. 

Under forudsætning af uændret aktivitet i 2018 vil det betyde et fald i resultatet fra TV-Bingo på 1,2 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. 
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Resultatopgørelse for 2017 

 Ikke revideret 

 budget  

2018  2017 2016 

kr.         Note kr. kr.  ___________ ____ ___________ ___________ 

140.000 Kontingenter og indmeldelsesgebyrer 139.100 135.000 

SIFA, Indtægter fra TV-Bingo,  

 5.500.000 Online Spil og Skrabelodder 6.689.335 5.898.342 

 1.200.000 Tilskud SIFA's Venner 1.310.000 1.305.000 

0 Ungdomslege 1.200 (3.000) 

0 Lind fond 13.871 0 

500.000 Renteindtægter samt aktieudbytte 534.228 557.007 

0 Kursregulering mv. værdipapirer 3 126.171 (21.507) ___________ ___________ ___________

 7.340.000 Indtægter 8.813.905 7.870.842 ___________ ___________ ___________

 3.000.000 Køb af TV-transmissioner 3.434.698 3.346.433 

Diverse møder, herunder repræsentant- 

85.000 skabsmøde 93.450 83.964 

215.000 Administration mv. 1 207.040 259.995 

550.000 Personaleomkostninger 2 544.066 533.512 

70.000 Idrætshistorisk Samling 70.970 65.731 ___________ ___________ ___________

 3.920.000 Udgifter  4.350.224 4.289.635 ___________ ___________ ___________

 3.420.000 Resultat før tilskud, uddelinger mv. 4.463.681 3.581.207 ___________ ___________ ___________

Tilskud og gaver til foreninger m.fl. 1.477.164 1.249.179 

Tilskud til talent- og eliteudvikling (koordinator, klasser) 440.986 432.838 

Kontingentpulje 50.000 0 

Sport 55 0 50.000 

100 års jubilæumsgaver 0 50.000 

DGI Landsstævne 100.000 0 

Fast Rek 241.000 0 

Regnskabshjælp til klubber 5.163 5.500 

Tilskud øvrige 12.347 14.173 

Lancaster Ungdomslege/Tilskud Rendsburg 152.516 68.475 ___________ ___________ ___________

- Tilskud, uddelinger mv.  2.479.176 1.870.165 ___________ ___________ ___________

- Årets resultat 1.984.505 1.711.042 ___________ ___________ ______________________ ___________ ___________

Forslag til resultatdisponering 

Årets resultat 1.984.505 1.711.042 

Årets henlæggelse (3.867.662) (2.595.500) 

Anvendt af årets henlæggelse primo 2.246.100 1.305.500 ___________ ___________

Overført til disponibel kapital, netto 362.943 421.042 ___________ ___________
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Balance pr. 31.12.2017 

2017 2016 

Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Finansielle anlægsaktiver 3 14.791.974 14.164.476 ___________ ___________ 

Anlægsaktiver  14.791.974 14.164.476 ___________ ___________ 

Beholdning af spilleplader og præmier 204.527 160.052 ___________ ___________ 

Tilgodehavender  1.099.781 1.476.193___________ ___________ 

Likvide beholdninger 5.042.691 4.139.644 ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver 6.346.999 5.775.889 ___________ ___________ 

Aktiver  21.138.973 19.940.365 ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2017 

2017 2016 

Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Grundkapital 9.000.000 9.000.000 ___________ ___________ 

Disponibel kapital 802.651 439.708 ___________ ___________ 

Henlæggelser til særlige formål 5 4.622.562 3.001.000 ___________ ___________ 

Egenkapital 4 14.425.213 12.440.708 ___________ ___________ 

Skyldige omkostninger mv. 6.713.760 7.499.657 ___________ ___________ 

Kortfristede gældsforpligtelser 6.713.760 7.499.657 ___________ ___________ 

Gældsforpligtelser 6.713.760 7.499.657 ___________ ___________ 

Passiver  21.138.973 19.940.365___________ ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

  Ikke revideret 

        budget 

2018       2017 2016 

kr.  kr.        kr.        ___________ ___________ ___________

1. Administration mv. 

20.000 Forsikringer og abonnementer 19.300 20.406 

17.000 Telefon og Internet 16.350 14.313 

0 Porto og fragt 0 406 

0 Kontorartikler og tryksager 332 1.835 

17.000 Udgifter til trykning 16.237 16.450 

31.000 Revision 30.000 30.000 

20.000 Regnskabsmæssig assistance 15.813 47.563 

6.000 Kørselsudgifter mv. 6.837 7.214 

40.000 Huslejeudgifter 40.000 40.000 

10.000 Nyanskaffelser og vedligeholdelse 6.729 9.654 

10.000 Udgifter til edb hardware og software 2.250 2.137 

0 Hjemmeside 0 46.656 

35.000 Diverse udgifter, inkl. gebyrer 34.179 23.361 

9.000 Reklamer, tøj, foldere m.m. 19.013 0 ___________ ___________ ___________

 215.000 207.040 259.995 ___________ ___________ ___________

2. Personaleomkostninger 

Inkluderer honorar og omkostningsgodtgørelse   

Til bestyrelsen, der specificeres således: 

112.000 Honorar, formand 111.705  83.781 

23.000 Omkostningsgodtgørelse, bestyrelse 19.581  22.758 ___________ ___________ ___________

I alt honorar og omkostningsgodtgørelse  

 135.000 til bestyrelse 131.286 106.539 ___________ ___________ ___________
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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 01.01.2017 15.200 21.920 13.512.198 932.400 14.481.718 

Årets tilgang 0 0 3.440.940 0 3.440.940 

Årets afgang 0 0 (2.939.614) 0 (2.939.614) _______ _______ _______ _______ _______ 

Kostpris 31.12.2017 15.200 21.920 14.013.524 932.400 14.983.044 _______ _______ _______ _______ _______ 

Kursreguleringer 01.01.2017 41.303 (11.862) 585.716 (932.399) (317.242) 

Årets kursreguleringer (6.105) (503) 69.341 0 62.733 

Regulering, årets afgang 0 0 63.439 0 63.439 _______ _______ _______ _______ _______ 

Kursreguleringer 31.12.2017 35.198 (12.365) 718.496 (932.399) (191.070) _______ _______ _______ _______ _______ 

Regnskabsmæssig  

værdi 31.12.2017 50.398 9.555 14.732.020 1 14.791.974 _______ _______ _______ _______ _______ 

2017 2016 

kr. kr. ___________ ___________ 

Kursregulering mv. værdipapirer: 

Årets kursreguleringer/-gevinst, obligationer og aktier 62.732 17.392 

Realiseret tab/gevinst 63.439 (38.899) ___________ ___________ 

126.171 (21.507) ___________ ___________ 
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Noter 

2017 2016 

kr. kr. ___________ ___________ 

4. Egenkapital 

Grundkapital 01.01.2017 9.000.000 9.000.000 ___________ ___________ 

Grundkapital 31.12.2017 9.000.000 9.000.000 ___________ ___________ 

Disponibel kapital 01.01.2017 439.708 18.666 

Overført af årets resultat 1.984.505 1.711.042 

Årets henlæggelse (3.867.662) (2.595.500) 

Anvendt af henlæggelse primo 2.246.100 1.305.500 ___________ ___________ 

Disponibel kapital 31.12.2017 802.651 439.708 ___________ ___________ 

Henlæggelser til særlige formål 4.622.562 3.001.000 ___________ ___________ 

Egenkapital 31.12.2017 14.425.213 12.440.708 ___________ ___________ 

Anvendt/ Reguleringer/ 

Saldo forbrugt henlagt i Saldo 

01.01.2017 i 2017 2017 31.12.2017 

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

5. Henlæggelser til særlige formål 

Tilskud og gaver til foreninger 1.550.000 (1.400.000) 3.000.000 3.150.000 

SIFA’s kontingentpulje 50.000 37.791* 87.791 

Ungdomslege, 2019 276.000 0 276.000 

Rådgivningsassistance til klubber 10.000 (5.100) 4.900 

Eliteklasser/elitekoordinator 400.000 (400.000) 600.000 600.000 

Tilskud til klubber, Aalborg Regatta 75.000 0 75.000 

Ungdomslege, 2017 100.000 (100.000) 0 

DGI, 2017 100.000 (100.000) 0 

Lind pulje 250.000 13.871 263.871 

Fastrek pulje 100.000 (241.000) 176.000 35.000 

Visionspulje 50.000 50.000 

Nordjysk Elitesport 40.000 40.000 

Talent Pris 0 40.000** 40.000 ___________ ___________ ___________ ___________ 

I alt 3.001.000 (2.246.100) 3.867.662 4.622.562___________ ___________ ___________ ___________ 

*) Heraf modtaget tilskud 190.000 kr. 

**)  Heraf modtaget tilskud 50.000 kr. 
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