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ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

mandag den 6. maj 2019 kl. 17.00 
 på Agri Nord Idrætscenter, 

Hobrovej 435, 9200 Aalborg SV 
 

 

DAGSORDEN: 
 

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 
 Ingen forslag indkommet 

 

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

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 På valg er Tem Frank Andersen – modtager genvalg 

 På valg er Knud Tobiasen – modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår i stedet Ole Nielsen, Aalborg Rugbyklub Lynet 

 På valg er Denise Bakholm – meddelt udtræden af bestyrelsen 2/4 2019 
Bestyrelsen foreslår i stedet Gitte Paulsen, Lindholm Badmintonklub 

 Uden for tur har Per Høberg meddelt udtræden af bestyrelsen 2/4 2019 
Bestyrelsen foreslår i stedet Inge Kjær, Visse IF 

 Ligeledes udenfor tur har Susan Roulund meddelt udtræden af bestyrelsen 2/4 2019 
  Bestyrelsen foreslår i stedet Poul Erik Wagner, Gug Badmintonklub 

 

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 
 På valg er Ole Hansen – modtager ikke genvalg 

  – bestyrelsen foreslår Claus Tommerup Sørensen, Svenstrup Godthåb IF 
 

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

 

9. Eventuelt 
 
 
 

Årets beretning  fremsendes elektronisk  i uge 17 – vil man gerne have en  trykt 
udgave  ‐  kan  den  afhentes  på  SIFAs  kontor  fra  den  30.  april.  På  selve 
repræsentantskabsmødet vil det være muligt at få en trykt udgave udleveret.  



 

Repræsentantskabsmøde 2019 

Program 

 
17.00  Check in – og udlevering af stemmesedler 

 

17.05  Velkommen – SIFAs formand Keld Jensen 

 

17.10  Når en idrætsklub ikke kun er en idrætsklub – Indlæg ved Lynge 

Jacobsen, AaB 

 

17.30  Idrætsmødet – Morten Arvidsson fortæller om planerne 

 

17.45  BINGO 

Peter Skram spiller BINGO med os – 1. præmie kr. 5.000 til 

vinderens klub – 2. præmie kr. 3.000 – 3. præmie kr. 2.000 

 

18.00  Repræsentantskabsmøde 

 

18.45  Spisning 



 
I 

4. Indledning 
 

2018 ‐ et hektisk år for idrætten i Aalborg 
Ja, og allerede nu tør jeg godt spå, at 2019 er klar 
til at overgå sig selv i aktiviteter og udvikling. 
 

Med ”Bevæg dig for livet” har vores hovedorgani‐
sationer fundet et afsæt og en platform, som har 
skabt landsdækkende, og ikke mindst politisk inte‐
resse og opbakning. 
Allerede nu har det åbnet for stribevis af partner‐
skaber om bevægelse og sundhed, som ikke tidli‐
gere er set eller troet muligt. 
De nyeste tal på landsplan dokumenterer, at flere 
danskere  bevæger  sig  mere,  og  at  rigtig  mange 
idrætter har tilvækst af medlemmer. 
 

Er  der med  den megen  positive  udvikling  stadig 
grund til at være mere end en anelse bekymret? 
Ja ‐ det gælder om at holde fokus på de tusindvis 
af frivillige. 
Aalborg Kommune vokser og vokser, og der leve‐
res rigtig mange etagemeter fra udviklerne, højere 
og tættere. 
Aalborg undergår en fantastisk udvikling, men ud‐
over  Stigsborg,  er  det  ikke  udpræget  arealer  til 
idrætsaktiviteter og –faciliteter, der udlægges!  
Man holder sig ikke for god til ”bare lige” at nappe 
de åbne byrum og de  få  grønne pletter  til  en p‐
plads. 
Intet er åbenbart helligt for udviklerne. 
 

Pas nu på os ‐ kære politikere! 
”Bevæg dig for livet” skal resultere i verdens mest 
idrætsglade  nation,  hvor  samfundet  også  høster 
værdien af sundhed gennem bevægelse og idræt. 
Planlægningen bør sætte sig ud over ”udviklernes” 
krav om salgbare etagemeter, uden idræts‐ og fri‐
tidsfaciliteter. 
De skal med i planlægningen, inde såvel som ude. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idrætsmødet 2019 29/8 ‐ 1/9 
i Aalborg, er en idé udsprunget af den giga‐succes 
som DGI’s Landsstævne 2017 blev til. 
 

En god idé fostret i 2018, som nu ender med alle‐
rede det første år at blive et kæmpe træf af og for 
politikere,  foreninger,  organisationer,  uddannel‐
sesinstitutioner,  forskning,  konferencer,  debat, 
works‐shops osv. 
Tanken er en fast årlig Aalborg‐event med idræt‐
ten som omdrejningspunkt. Det bliver rigtig stort! 
 

Besparelser… Same procedure as last year…. 
Et  debatmøde  kunne  jo  passende  handle  om 
landspolitikernes  stigende  forventninger  til  de 
mange frivillige ‐ holdt op imod de samme politi‐
keres  evindelige,  årlige  besparelseskrav  til  kom‐
munen: ”omprioriteringsbidrag”, der udhuler bud‐
getrammen for den basale økonomi og vanskelig‐
gør  det  at  udvikle  og  understøtte  tilvæksten  af 
borgere. 
Det var ønskeligt, at Aalborg Kommunes fritidsom‐
råde  fik midler  til  at  honorere  de  forventninger, 
som vi alle ‐ inklusive landspolitikerne ‐ har til vo‐
res dejlige idrætskommune. 
Når  Folkeoplysningsudvalget  får  meldingen,  at 
”pengene skal findes på området”, som det hed‐
der, betyder det vanligvis, at man skræller endnu 
et lag af… ‐ mindre tilskud år for år og ofte bespa‐
relser på de mindre synlige områder. 
 

Aalborgs DNA 
Aalborg Kommune har i efteråret 2018 tjekket sit 
DNA, hvilket resulterede i fem pejlemærker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De fem pejlemærker 
Pejlemærkerne skal understøtte det gode liv og en 
meningsfuld tilværelse i Aalborg Kommune ‐ uan‐
set hvem man er. 
De tager afsæt i grundfortællingen og løftet om, at 
vi udvikler kommunen sammen, sætter den over‐
ordnede visionære retning for udviklingen i mange 
år fremover. 
 



 
II 

1. Alle kan noget  
Vi skaber en kommune, hvor der er plads til alle – 
for vi tror på, at alle kan noget. 
Det gælder både i forhold til arbejdsmarked og ud‐
dannelse. 
Vi fremmer et driftigt erhvervsliv og samarbejder 
om at tiltrække og udvikle morgendagens færdig‐
heder. 
Vores globale udsyn betyder, at vi byder omverde‐
nen velkommen og agerer internationalt, fordi det 
giver  nye  muligheder  for  vækst  og  velfærd. 
 

2. Med gode forbindelser 
Vi  indretter og udvikler en kommune med en ef‐
fektiv infrastruktur og samarbejder om den kollek‐
tive  trafik,  der  binder  by  og  land  sammen. 
Mobilitet betyder også, at vi  tænker  i  grønne og 
fremtidssikre løsninger – og tør satse på nye trans‐
portformer. 
 

3. Med store oplevelser 
Vi udvikler en kommune, hvor der ikke er langt til 
de store oplevelser. 
Fra  midtbyens  pulserende  byliv  og  nationale 
events til oplandsbyernes fællesskaber og frilufts‐
liv nær fjordens vande. 
 

”Vi understøtter  foreningerne, der samler os og 
en mangfoldig kultur, der aldrig står stille. 
Bevægelse er nemlig en del af vores dna. 
Derfor har sporten også en helt særlig plads i Aal‐
borg.” 
 

4. I grøn balance 
Vi tænker  i  løsninger, der rækker  ind i  fremtiden 
og foregriber klima‐ og miljøudfordringer. 
Vi er i førersædet, når det gælder om at tænke og 
handle  bæredygtigt,  og  vi  skaber  en  kommune, 
hvor  fremtidige  generationer  nyder  godt  af  de 
smarte valg, vi træffer i dag. 

 

5. I fællesskab 
Vi styrker fællesskabet og tager hånd om de med‐
borgere, der har brug for hjælp. 
Vi  giver hinanden mulighed  for  at  leve et  sundt, 
meningsfuldt og selvstændigt liv, fordi det handler 
om værdighed. 
Det er en særlig aalborgensisk indstilling, at vi står 
sammen, og at vi tror på, at vi er stærkere, når alle 
er med. 

Alle fem pejlemærker er lige til at gå til for idræt‐
ten, men  gør  det  endelig,  så  det  passer  til  jeres 
idræt og forening. 
 
 

5. Generelle betragtninger 
 
StreetMekka  
på Eternitten havde 1 års fødselsdag i februar, og 
de kunne fortælle, at knap 30.000 gæster har væ‐
ret inde af dørene i det første år, og har et med‐
lemstal på 3500. 
StreetMekka er ikke en SIFA‐forening, men de be‐
væger sig i den grad...  
 

E‐sporten  
buldrer frem i medlemstal og heldigvis også i flere 
af  vore  foreninger,  hvor  énmandssporten  med 
cola og fritter i katakomberne under énfamiliehu‐
set er skiftet med sund kost og fysisk træning i et 
foreningsfællesskab.  
 

Aalborg Cable Park  
bygger på i bassinet ved Østre Havn. 
Den  unge  SIFA‐forening  har  nu  rundet  de  300 
medlemmer. 
 

Disse eksempler beretter blot  
‐ at alt og alle bevæger sig:  
 
Bevæg dig for livet 
Aalborg Kommune, DGI og DIF 
har nu i godt et år samarbejdet 
omkring en fælles visionsaftale i regi af ”Bevæg dig 
for livet” (BDFL). 
Det sidste års tid har der været fokus på at skabe 
forbindelser på tværs af kommunen og ud til for‐
eningslivet via konkrete  indsatser eller  initiativer 
målrettet inaktive borgere. 
 

Der  er  blevet  igangsat  eller  understøttet mange 
forskellige projekter, som f.eks.: 
 

Foreningsforløb for specialklasserne 
Der har været iværksat 3 forløb med DGI Fokus på 
hhv. Nørre Uttrup  Skole,  Kærbyskolen  og Vester 
Mariendal Skole i samarbejde med to lokale skyt‐
teforeninger. 
Ca.  20  børn  fra  de  tre  skolers  specialklasser  var 
igennem  et  20  ugers  foreningsforløb  i  efteråret 
2018. 



 
III 

Forløbet har givet børnene både nye fællesskaber 
og fritidsaktiviteter, samt givet lærere og pædago‐
ger  konkret  viden  om,  hvilken  betydning  for‐
eningsidræt kan have på trivsel og koncentrations‐
evne blandt børn med diagnoser. 
 
Fritidspas 
Projektet ”Sund fritid for alle” (midler fra det Obel‐
ske Familiefond til støtte af kontingenter og aktivi‐
teter målrettet foreningssvage 0‐18‐årige) har for‐
løbet ét  år,  og der er her  støttet  ca.  60 børn og 
unge  og  iværksat  konkrete  aktiviteter  i  samar‐
bejde med foreninger i hhv. Aalborg SØ, SV og Ø 
for at skabe en lettere overgang. 
Bl.a. har der i Øst været et samarbejde mellem HK 
Star og et par børnehaver om at skabe bro mellem 
både børn og forældre i det lokale foreningsliv.  
  
Sundhedstilbud i landdistriktet 
BDFL  understøtter  projektet  vedrørende  ”mobilt 
sundhedscenter”,  som startede op med forebyg‐
gende træning i Farstrup i august. 
Her  er  de  lokale  foreninger  tættere  samarbejds‐
partnere for at skabe en overgang mellem sund‐
hedshold og foreningstilbud. 
FOKUS  (aftenskole)  har  påtaget  sig  holdet,  da 
idrætsforeningen ikke kunne finde en instruktør. 
Nibe har været besøgt henover nytår, og Konger‐
slev/Gudumholm samt Tylstrup vil være de næste 
steder,  hvor  de  midlertidige  sundhedstilbud 
iværksættes. 
Derudover  er  der  opstartet  motion  om  dagen  i 
samarbejde med foreningerne i netop Tylstrup og 
Sundhedscentret med hjælp fra DGI Nordjylland. 
Gandrup  starter  op  med  det  samme  her  i  maj 
2019. 
Erfaringerne fra projektet viser allerede tegn på de 
gode effekter af et tæt samarbejde med det kom‐
munale sundhedstilbud og det lokale foreningstil‐
bud. 
  
Street Attack 
Aalborg Kommune er indgået sammen med 6 an‐
dre nordjyske kommuner i projektet Street Attack 
(2018‐2020)  omkring  opkvalificering  af  gade‐
idrætsmiljøer  i  Aalborg  i  samarbejde  med  DGI 
Nordjylland og Tryg Fonden. 
Som  en  del  af  eventen  skal  der  uddannes  300 
børn/unge i alle kommunerne, samt deltage min. 
500 pr. event (ét  i Aalborg som en del af  Idræts‐
mødet til slut august 2019).  

Gå‐ og Løbefællesskaber + Royal Run 
Aalborg Kommune, BDFL  Løb  (Dansk Atletik  For‐
bund og DGI Løb) og DGI Nordjylland har indgået 
en 2‐årig partnerskabsaftale, der sammenlagt skal 
få 1.700 borgere ud at gå eller løbe. 
Flere  boligselskaber  er  den  del  af  aftalen  (bl.a. 
Alabu og Himmerland). 
BDFL Løb iværksætter gå‐ og løbehold i tæt sam‐
arbejde med Aalborg Sundhedscenter, Aktivitets‐
centrene og boligselskaberne. 
Aalborg  Halvmaraton  (12.  maj),  Royal  Run  (10. 
juni) og Fjordmaraton (ultimo august) vil være de 
events de oprettede gå‐ og løbehold vil træne op i 
mod. 
 
Aftenskolerne og BDFL 
Via  Folkeoplysningsudvalget  har  Aftenskolernes 
samråd  i Aalborg har gået  i  samarbejde omkring 
BDFL i et 3 årigt projekt. 
 
Projektet har fire indsatsområder: 
 

 Sundhedsportalen/informationskampagne 

 Indsats i landdistrikterne 

 Ungeindsats 

 Øget indsats for udsatte målgrupper 
 
Dansk  Firmaidrætsforbund  og  Virksomhedsind‐
satsen 
I  samarbejde med  Dansk  Firmaidrætsforbund  er 
der iværksat en lokal sundhedsambassadøruddan‐
nelse for virksomheder. 
Uddannelsen foregår over 3 kursusgange. 
Derudover  iværksættes et sundhedsambassadør‐
netværk i Aalborg der én gang om året afholder er‐
faringsmøde for at  fastholde fokus på motion på 
arbejdspladsen. 
Alt  dette  sker  i  forlængelse og  i  tæt  samarbejde 
med virksomhedsindsatsen. 
 
 

6. Administration og indtjeningsaktiviteter 
 
Verdens mindste onlinevirksomhed 
– med verdens bedste formål! 
2018 blev det første år, hvor SIFA TV BINGO for al‐
vor røg i bås med de store inden‐ og udenlandske 
onlinespiludbydere. 
Ja, endda flere af ”konkurrenterne” med hjemme‐
bane på Malta osv.  
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Desværre har der ikke været politisk opbakning til, 
at SIFA fortsat kan spille TV BINGO og dele HELE 
overskuddet ud til vores idrætsforeninger. 
Samlet set har SIFAs spilleaktiviteter i 2018 således 
betalt  mere  end  3  millioner  kroner  i  afgifter  til 
SKAT + over ½ million kroner til utallige godkendel‐
ser og kontrolfunktioner fra Spillemyndighedernes 
side. 
 
Med en merudgift på 1,2 million kroner blot på TV 
BINGO blev overskuddet derfor præget af denne 
nye  ekstra  afgift  og  som  varslet  færre  penge  til 
klubberne.  
 
Heldigvis har vi i SIFA både ”gynger og karruseller”. 
Forstået på den måde, at selvom indtægterne fra 
TV BINGO af forklarlige årsager er faldende, er ind‐
tægterne  fra  vores  øvrige  onlineaktiviteter  sti‐
gende. 
Dog desværre ikke helt tilsvarende.  
 
Trods alt fastholder vi at kæmpe videre for SIFA TV 
BINGO på dk4. 
Ikke  kun  for  pengenes  skyld  –  men  også  for  de 
mange gode timer – vores især ældre publikum får 
via disse daglige tv‐programmer. 
 
Bemandingen på kontoret  i  SIFA er  forsat bestå‐
ende af 3 fastansatte: 
Idrætskonsulent  Søren  Larsen,  Annette Michael‐
sen, bogholderi og så selvfølgelig Peter Skram. 
 
 

7. Årets aktiviteter 
 
Ungdomslege 2018 – Almere 
Søndag den 20. juli kl. 6.00  
var der afgang til Almere. 
Og allerede på det tidspunkt 
var temperaturen rimelig høj, 
men  heldigvis  var  det  en  spritny  dobbeltdækker 
med topmoderne udstyr og dermed også aircondi‐
tion, der skulle bringe os derned. 
Desværre  brød  bussens  aircondition  sammen 
halvvejs  gennem Tyskland  –  så  det  resulterede  i 
nogle meget varme unge mennesker ‐ specielt på 
øverste etage. 
Men alle tog det med oprejst pande – og trods de 
ekstra indlagte ”varmepauser” nåede vi til Almere 
lige inden chaufførens ”lukketid”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi var 63 personer afsted ‐ 51 unge atleter i årgang 
2002, 2003 og 2004 ‐ fra 7 idrætter: 
Atletik,  Badminton,  Golf,  Håndbold,  Svømning, 
Tennis og Triathlon. 
Alle  deltagere  blev  indkvarteret  privat  hos  hol‐
landske familier. 
Med temperaturer på den anden side af 30 grader 
og ikke en vind, der rørte sig, fik de mange delta‐
gere  nogle  meget  varme  dage  i  det  hollandske, 
men det afholdt dem ikke fra at  tage godt  fra af 
medaljerne. 
 
Det vigtigste af alt er dog stadig de forvandlinger, 
man ser hos de unge mennesker. 
Mange med ondt i maven ved indkvartering – og 
stort set alle med tårer i øjnene ved afrejsen. 
 
Ingen tvivl om at Marius Andersens slogan 
”VENSKAB OVER ALLE GRÆNSER” 
stadig holder. 
Og det  er  faktisk  blevet  lettere  at  holde  venska‐
berne ved lige med Facebook, Instagram og Snap‐
chat mm. 
 
Og vores aircondition var blevet repareret og vir‐

kede hele vejen hjem 😊 
 
Ungdomslege 2019 ‐ Aalborg  
30. juli – 4. august 2019 er turen 
igen kommet til Aalborg, der jo 
således skal være vært for 12. 
gang. 
Vi får besøg af over 1.000 udenlandske idrætsdel‐
tagere og –ledere fra 20 af vores venskabsbyer. 
De aktiver er årgang 2003, 2004, 2005 og 2006 
– og de skal deltage i 15 forskellige idrætter: 
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Artistisk  Gymnastik,  Atletik,  Badminton,  Basket‐
ball, Bordtennis, Fodbold, Futsal, Fægtning, Golf, 
Håndbold, Judo, Karate, Svømning, Tennis og Tri‐
atlon. 
Som  noget  nyt  bliver  Fjordparken  omdrejnings‐
punkt for legene med både åbning og afslutning af 
legene – ligesom der vil blive afholdt en fælles ak‐
tivitetsdag derude. 
Alle deltagere indkvarteres på skoler. 
 

 
 
Bogholderihjælp 
Kassererposten ER stadig svær at besætte, og der‐
for 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  løse disse eller  formidle 
kontakt videre til de helt rigtige eksperter. 
 

Kultur‐,  sports‐  og  fritidsmesse  for  nye  aalbor‐
gensere 
‐ den 12. september 2018 på NORDKRAFT. 
 

Årets udgave havde tiltrukket omkring 300 delta‐
gere  –  og  de  kunne  besøge  39  stande  (24  SIFA 
klubber) i Kedelhallen. 
Her  kunne deltagerne  få  information  eller  prøve 
forskellige idrætter i Multisalen. 
 

Evalueringen  fra klubberne har været, at det var 
den bedste messe, der indtil nu har været afholdt 
–  og  at  det  har  givet  nye medlemskaber  i  klub‐
berne. 
 
Vi vil endnu en gang gerne sige tak  til klubberne 
for deltagelsen – og håber, at de er klar igen den 
2. oktober 2019. 

8. Samarbejder/nye tiltag  
 
Bevægelse og foreninger  i  skoler og  institutioner 
er fortsat et relevant område for SIFA at følge med 
i,  for  det  er  her,  at  vi møder  alle  landets  børn  ‐ 
både dem som er aktive i foreningslivet, og de som 
ikke er. 
 
Skole‐ og foreningssamarbejder 
I Aalborg Kommune arbejdes målrettet med at in‐
troducere  skolebørn  for  foreningsaktiviteter, 
blandt andet gennem Playmakerordningen. 
I det forgangne skoleår deltog mere end 6500 ele‐
ver fra grundskolen i aktiviteter der blev varetaget 
af dygtige  instruktører  fra  foreningslivet  i  samar‐
bejde med Aalborg Kommunes Playmaker. 
  
Det værd at fremhæve, at Skole OL blomstrer med 
forgreninger  i  form af  ”cross”,  ”bueskydning” og 
”svømning” for ikke at tale om den oprindelige di‐
sciplin  ”atletik”  ved  Aalborg  Atletik  og Motion  i 
Skovdalen. 
Den har nu vokset sig så stor, at begivenheden må 
afvikles over 4 dage. 
Derforuden  har  mange  nye  idrætsforløb  vist  sig 
meget  attraktive  på  skolerne,  herunder  dans, 
fægtning, cable wakeboard, parkour og salsa. 
Ovenstående er et uddrag af mange meningsfulde 
samarbejder mellem skoler og foreningsliv og det 
er værd at understrege at kvaliteten i det forenin‐
gerne leverer generelt er helt i top, og øjensynligt 
god og inspirerende læring for eleverne. 
Udover at lære kropslige færdigheder får børnene 
indblik  i nye  idrætter og muligheder  for en aktiv 
fritid, og de lærer kammeraterne at kende på en 
helt anden måde.  
 
Læs  mere  om  skole‐/institutionssamarbejde  på:  
 
http://aabenaalborg.dk/inspiration 
 
Kontakt  gerne  kommunens  foreningsplaymaker 
Sanne Fremlev på: sanne.fremlev@aalborg.dk  
 
Vestre Fjordpark OPEN 
2018 var også året hvor en helt ny skoleevent så 
dagens lys ‐ nemlig Vestre Fjordpark OPEN.  
De  fabelagtige  rammer  i  Vestre  Fjordpark  ud‐
gjorde  et  slaraffenland  for  aktiviteter,  hvor 
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parkens  foreningsliv  fik  mulighed  for  at  vise  sig 
frem for skoler og offentlighed. 
Programmet bød på alt fra livredning, jollesejlads, 
kajak, beachvolley  til madlavning på  trangia og  ‐ 
bål. 
Tusind skoleelever deltog den 31. august i aktivite‐
ter til lands, sands og vands. 
 

I  2019  gentages  eventen  i  sammenhæng  med 
Idrætsmødet – altså fra den 29. august til den 1. 
september. 
 

Reformkrav om bevægelse kalder på nye rutiner 
På folkeskoler, erhvervsskoler og i børnehaver skal 
alle børn/unge bevæge sig minimum 45 minutter 
dagligt. 
Men reformkravet kalder på ændrede rutiner. 
 

SIFA følger med interesse de spæde erfaringer der 
høstes  på  ungdomsuddannelser  i  Aalborg,  hvor 
Aalborg Kommune (Playmaker), DGI, SOSU Nord, 
TECH  College  og  VUC  er  kommet  godt  fra  start 
med at samarbejde om en grundmodel, hvor ud‐
valgte  klasser  har  foreningsidræt  på  skoleske‐
maet, hhv. 2 og 4 timer om ugen i 14 uger ‐ og hvor 
personalet på uddannelsesmoduler får inspiration 
og viden om bevægelse i skoledagen. 
Samarbejdet foregår med sparring fra Roskilde og 
Aabenraa, som har  iværksat en  lignende  indsats, 
og erfaringerne er ikke til at tage fejl af: 
 

 Eleverne oplever at aktiviteterne er menings‐
fulde og styrker trivsel og sammenhold i klas‐
sen såvel som troen på deres egne evner. 

 Foreningerne oplever at instruktørerne opnår 
nye kompetencer i mødet med en anden mål‐
gruppe  end  den,  som  de  møder  i  fritiden. 
Samtidig introducerer de deres aktivitet for en 
bred målgruppe. 

 

Elitesport Aalborg  
Aalborg Kommune er én af de oprindelige 5 kom‐
muner, der indgik en samarbejdsaftale med Team 
Danmark i 2001 – samme år som SIFA var en af ar‐
kitekterne, der stod bag etableringen af Elitesport 
Aalborg. 
  
 
 
 
 

Ligeledes har SIFA siden 2005 prioriteret ressour‐
cer til understøttelse af elitekoordinatorstillingen i 
Elitesport Aalborg i samarbejde med Aalborg Kom‐
mune og har dermed demonstreret SIFAs vigtige 
rolle i forhold til på tværs at skabe gode mulighe‐
der  for  idrætten og  i Elitesport Aalborgs  tilfælde 
med klart fokus på talentudvikling. 
Idrætsklasserne  på  Sønderbroskolen  har  siden 
2008 været hjemsted for unge idrætsudøvere fra 
aalborgensiske  foreninger,  hvor  talenter  fra  25 
forskellige  idrætsgrene har nydt godt af morgen‐
træning, planlægning og koordinering med fokus 
på at kombinere skolegang og træning.  
Også hér gør SIFA en afgørende forskel med res‐
sourcer til morgentræning, hvor vi glæder os over 
den positive udvikling med tilføjelse af endnu en 
idrætsklasse  til,  således  der  til  skoleåret  2018‐
2019 er 7  idrætsklasser  i  alt med 144 unge udø‐
vere. 
Med  Idrætsklasserne  er  SIFA  med  til  at  under‐
støtte den langsigtede talentudvikling  i kombina‐
tion med klubbernes talentarbejde, hvor vi glæder 
os over, at tidligere elever skaber resultater på na‐
tionalt og  internationalt niveau på diverse  lands‐
hold ved internationale mesterskaber. 
SIFA bifalder, at der med Elitesport Aalborg  som 
det  centrale  omdrejningspunkt  er  skabt  en  sam‐
menhængende model gennem hele uddannelses‐
systemet med  Idrætsklasserne på Sønderbrosko‐
len over ungdomsuddannelserne med aftaler med 
Aalborghus Gymnasium & HF, Handelsgymnasiet 
Turøgade, Tech College og Aalborg Tekniske Gym‐
nasium til Nordjysk Elitesport på Aalborg Universi‐
tet og University College Nordjylland.  
Med Elitesport Aalborg som daglig indgangsvinkel 
er det  skabt et  grundlæggende godt  samarbejde 
med Team Danmark og ligeledes kontakt og relati‐
oner til en lang række specialforbund med henblik 
på  at  søge  at  skabe  et  link  fra  arbejdet  i  klub‐
ber/foreninger over specialforbundenes talentar‐
bejde til ungdoms‐ og seniorlandshold.  
SIFA sidder med i Elitesport Aalborgs bestyrelse – 
Eliterådet – og ser positivt frem mod den forestå‐
ende genforhandling med Team Danmark om en 
ny samarbejdsaftale for perioden 2020‐2023. 
Fra SIFAs side glæder vi os over Elitesport Aalborgs 
aktive medvirken til skolemodellerne med Gymna‐
stikskole og Ishockeyskole, der sikrer, at de yngste 
elever  i  Aalborg  Kommune  har  mulighed  for  at 
blive præsenteret  for nye  idrætsgrene  i specielle 
faciliteter. 
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SIFA ser et potentiale i at udvikle nye skolemodel‐
ler i andre idrætsgrene. 
Lige i underkanten af 200 udøvere morgentræner 
to gange ugentligt i Elitesport Aalborgs regi, hvoraf 
50 udøvere  er  tilknyttet  den  fysiske morgentræ‐
ning  på  ungdomsuddannelserne  med  4  fysiske 
morgentrænere.  
Det set up er med til at sikre den grundlæggende 
fysiske  træning på  tværs  af  idrætsgrene med en 
god kultur, hvor udøverne er med til at motivere 
og lære af hinanden.  
Elitesport Aalborg har udviklet sig markant siden 
etableringen  med  en  lang  række  velfungerende 
modeller og tiltag, som SIFA både understøtter og 
bakker op omkring.  
Aalborg er og skal med Elitesport Aalborg være et 
klart omdrejningspunkt for talentudviklingen med 
sikring af de overordnede rammer og strukturer, 
hvilket  kræver  prioritering  af  ressourcer  –  ikke 
mindst fremadrettet i forhold til at sikre og udvide 
Aalborgs position som talentudviklingsby. 
 

VIP Ildsjæle U25 2018 og Årets Talentpris 
Ved  fejringen  af  Aalborgs  Bedste  den  18.  marts 
2019  i Aalborg Kongres & Kultur Center blev der 
endnu en gang kåret 5 unge foreningsildsjæle un‐
der 25 år, som i 2018 har gjort en ekstraordinær 
stor, frivillig indsats for deres forening. 
Med anerkendelsen fulgte en check på 1.000 kro‐
ner fra SIFA til hver af ildsjælene. 
 

Her ses VIP Ildsjælene U25 fra uddelingen i 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra venstre: Patrick Bols, AaB Floorball – Thorkild 
Mølgaard  Bendsen,  Badmintonklubben  ABC  Aal‐
borg  –  Kristian  Holmeå  Grosen,  Aalborg  Tennis 
Klub – David Vølker, KFUM Svenstrup – Bjørg Tau‐
sen, Frit Forum Aalborg. 

Samtidig fik Patrick – som den første nogensinde – 
titlen  som  SUPERVIP  –  og  dermed  også  ekstra 
5.000 kr. til klubben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIFAs og Spar Nords Talentpris 2019 – blev over‐
rakt  samme  dag  og  sted  til  Michel  Corbalan, 
Sportskarate.dk. 
 

Du kan læse mere om priserne på hjemmesiden. 
 

Aalborg Sportshøjskole 
Aalborg Sportshøjskole åbnede i 2018 for det nye 
og imponerende Klatre‐ og Styrkeunivers. 
Det er en bygning, som Sportshøjskolen er meget 
stolt af. 
Det er nemlig  ikke blot en prægtig bygning, men 
også en bygning, der allerede er fyldt med aktivi‐
tet: 
Crossfit, styrkeløft, fitness og klatring. 
Og bygningen har mange flere gæster. 
Aalborg  Håndbold,  EH  Håndbold,  Vendsyssel 
Håndbold og Aalborg HIK er del af bygningens vel‐
besøgte hverdag. 
På den måde er der en balance mellem mere indi‐
viduel idræt og holdidræt. 
Sportshøjskolen har haft besøg fra andre  idræts‐
højskoler, og her er tilbagemeldingen: 
Aalborg Sportshøjskole har tænkt rigtigt, og med 
Klatre‐  og  Styrkeuniverset  er  den  en  foregangs‐
skole. 
Bygningen  er  ikke  officielt  blevet  indviet  endnu, 
men hold øje med pressen og posten, for der kom‐
mer en invitation ud, når de sidste ting er faldet på 
plads. 
  

Sportshøjskolen tog i 2018 afsked med forstander 
Rasmus Krogh, der gav Sportshøjskolens nøgler vi‐
dere til den nye forstander, 56‐årige Erik Sidenius. 
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Erik  Sidenius  har  som  tidligere  højskolelærer  og 
konstitueret forstander på Vejle Idrætshøjskole et 
nært og indgående kendskab til højskolelivet, dets 
værdier og den idrætspædagogiske praksis. 
Erik  Sidenius  har  sammen  med  bestyrelsesfor‐
mand Jens Holm Danielsen drøftet længe, og ind‐
gående, hvordan  skolens potentiale bedst  foldes 
ud, så 100 årselever hvert år fremover kan træde 
ud  i  samfundet  rustet med masser  af  erfaringer 
med  idræt,  og en  vigtig og bred almendannelse, 
der både gør godt og giver mening. 
  
Sportshøjskolen forsøger at kigge ind i fremtiden 
for idrætshøjskoler. 
Selvom der er al grund til at være stolt af det nye 
Klatre‐ og Styrkeunivers, og have mange forvent‐
ninger  til  effekten  af  det  på  elevtilslutningen  og 
samarbejdet  omkring  outdoor  og  klatring,  så  er 
der ting i uddannelsesporteføljen, så som kræver 
eftersyn. 
Det er en løbende opgave at finde frem til, hvad 
tidens unge tænder på, og hvilke særlige linjer, der 
kan trække dem til Aalborg. 
På den anden side er der masser af gang i Sports‐
højskolens korte højskolekurser for golfspillere, og 
politi‐ og Falckredderlinjerne har stadig flot tilslut‐
ning. 
E‐sportslinjen er fordoblet, og pladsen for de dedi‐
kerede gamere er ved at blive trang. 
  
Sportshøjskolens rolle i det aalborgensisk har må‐
ske ændret sig over tid. Men Sportshøjskolen bi‐
drager og bidrager gerne til at kunne finde de gode 
snitflader til foreningsidrætten og SIFAs medlems‐
klubber. 
 
Aalborg Antidoping  
Samarbejdsprojektet mellem Aalborg Antidoping 
(Aalborg  Kommune),  de  øvrige modelkommuner 
og Antidoping Danmark lukkede ned i 2018, men 
problemerne er jo ikke lukket ned. 
 
Projektansvarlig Anders Schmidt Vinter er nu an‐
sat  ved  Aarhus Universitet,  og  god  viden  er  for‐
svundet ud af byen. 
Heldigvis  sørgede  Anders  for,  at  dele  af  redska‐
berne til dopingbekæmpelse stadig er  intakte og 
tilgængelige.  
I samarbejde med Antidoping Danmark har Anders 
i  april  2018  udgivet  en  håndbog  om motionsdo‐
ping  målrettet  fagpersoner,  bogen  indeholder 

baggrundsviden  og  praksisviden  om  brug  af  do‐
pingstoffer. 
 
Aalborg  Antidoping  og  modelkommunerne  har  i 
samarbejde med Antidoping Danmark udviklet et 
undervisningsmateriale målrettet eleverne i folke‐
skolens 8. 9. og 10. klasse. 
Materialet  hedder  ”Unge,  krop,  træning  og  do‐
ping”. 
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:  
 
www.aalborg.dk/media/7075034/unge‐krop‐tra‐
ening‐og‐doping.pdff  
 
Fra SIFA ser vi gerne, at samarbejdet og erfarings‐
udvekslingen    i den unikke styregruppe genopta‐
ges i en eller anden form, og så bør der vel alt an‐
det lige ligge en forpligtelse hos Fritidsforvaltnin‐
gen til at sætte sig for bordenden …. snarest!  
 
 

9. Folkeoplysningsudvalget ‐ Fritidsområdet 
 

Idrætten  er  fortsat  repræsenteret  i  Folkeoplys‐
ningsudvalget ved Susan Roulund, Sebber Kloster 
Golf Klub, Ole Nielsen, Aalborg Rugbyklub Lynet og 
Keld  Jensen,  Idrætsklubben  Aalborg  Freja. 
Keld  Jensen  er  tilmed  formand  for  Folkeoplys‐
ningsudvalget. 
 
Nye idrætsfaciliteter 
Særligt på facilitetssiden har det været et godt år 
med stor politisk opbakning. 
 
Det lykkedes i forbindelse med budgetforhandlin‐
gerne at rejse 45 mio. kr. til to nye haller ved Gi‐
gantium. 
To haller, som særligt vil komme foreningerne til 
gode, så foreningerne er fri for de mange aflysnin‐
ger ved øvrige aktiviteter i Gigantium. 
Derudover  er  renoveringen  af  Nibe  Svømmehal 
netop blevet færdiggjort med et meget flot resul‐
tat. 
Endelig er det også værd at bemærke, at Omnihu‐
set  i Vejgaard efter ombygning er blevet omdan‐
net til at aktivt og spændende foreningshus med 
brugere  som  eks.  bokseklubben  Sparta,  Kom  & 
Dans, Aikido og FDF Vejgaard. 
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Samling af idrætsaktiviteterne i Vestbjerg omkring 
Vestbjerg Skolehal og foreningshuset ved Skippe‐
ren ser nu, efter længere processer, også ud til at 
blive realiseret inden længe. 
 
Prioriteringskataloget 
På  facilitetssiden  har  Folkeoplysningsudvalget 
også stor glæde af at yde tilskud fra Prioriterings‐
kataloget. 
Prioriteringskataloget  virker  stadig  motiverende 
og  udviklende,  og  det,  der  løftes  via  klubbernes 
medfinansiering, giver et større medejerskab. 
Samtidig har udvalget også  fokus på at midlerne 
fordeles med en spredning både geografisk og i ty‐
pen af aktiviteter. 
Prioriteringskataloget ydede i 2018 bl.a. tilskud til 
udvidelse af klubhus i Nibe Sejlklub, padelbaner i 
Frejlev Tennisklub, rytterstue i Snorgaardens Ride‐
klub,  bådehal  ved  Hals  Søsportscenter,  klatre‐
vægge i Aalborg Klatreklub og ombygning af klub‐
hus i Sebber Idrætsforening. 
 
Winkas 
Et  stort  fokus  for  Folkeoplysningsudvalget  er  at 
finde muligheder, der gør det lettere at være for‐
eningsleder. 
Dette skal bl.a. ske via det nye administrationssy‐
stem Winkas,  hvor man  på  en  og  samme portal 
kan håndtere booking, aktivitetstilskud og lokale‐
tilskud. 
Der har været en  lang  indkøringsperiode, og Fri‐
tidsområdet under Sundheds‐ og Kulturforvaltnin‐
gen  ligger  stadig    vandret  for  at  få  alle  korrekte 
data ind i systemet. 
Så det kan godt være, at I som foreningsledere lige 
nu ikke kan få øje på, at det er blevet nemmere, 
men det bliver det uden tvivl fremover. 
 
 

10. Idrætshistorisk Samling 
 

Der kan igen berettes om et godt år for Idrætshi‐
storisk Samling på Harald Jensens Vej, som her  i 
2019 kan fejre sin 40 års fødselsdag. 
Der er fortsat god aktivitet, nye donationer kom‐
mer regelmæssigt ind og bliver taget hånd om – og 
et  stigende antal  gæster  kigger  forbi  i  åbningsti‐
den, hver onsdag eftermiddag fra klokken 13‐16. 
Også uden for denne åbningstid finder en hel del 
gæster  vej  til  Samlingen, og  vi har ofte besøg af 
mindre grupper af interesserede, enten fra idræts‐ 

eller andre foreninger eller grupper, som gerne vil 
se, hvad vi kan byde på. 
Interesserede, mindre grupper, klubber o.l. er al‐
tid velkomne til at kontakte Samlingen og aftale et 
besøg/arrangement, som kan foregå enten dag el‐
ler  aften,  og  Samlingens  medarbejdere  er  altid 
gerne behjælpelige med  at  finde materiale  frem 
fra  gemmerne  til  klubber,  der  har  brug  for  det, 
f.eks.  i  forbindelse  med  jubilæumsaktiviteter  af 
forskellig art.   
 
Medarbejdere 
Der er i årets løb sket en del forandringer i medar‐
bejderstaben. 
Jens Kærvad valgte at fratræde som arkivleder og 
har afviklet sine opgaver – og også Eigil Christen‐
sen valgte at stoppe sit arbejde på Samlingen. 
 
Samlingen  er  heldigvis  blevet  suppleret med  an‐
dre,  nye  kræfter,  der  p.t.  er  ved  at  ”finde  deres 
ben”  og  forhåbentlig  inden  for  nær  fremtid  vil 
være godt kørende i samarbejde med de hidtidige 
medarbejdere. 
I  overgangsperioden  sker  driften  i  samarbejde 
med de to af SIFA udpegede styrelsesmedlemmer 
og SIFAs formand. 
 
Året der gik 
Flere  af  de  frivillige medarbejdere  lægger  stadig‐
væk arbejdstimer, også på ugens øvrige dage, hvor 
der er mere ”arbejdsro”, og det betyder – med det 
stigende antal besøgende i åbningstiden – selvføl‐
gelig  bedre  tid  til  registreringsarbejdet,  som  Leif 
Bruno Sørensen står i spidsen for. 
 
Allan  Pedersen  har  fortsat  sit  ”hjemmearbejde” 
med billedregistrering samt fotografering og regi‐
strering af effekter, dog i mindre omfang. 
På nuværende tidspunkt er mere end 18.000 bille‐
der fra Aalborgs idrætsliv, over 1.000 bøger, plaka‐
ter, lydbånd, film og tegninger samt langt over 800 
indleveringer af effekter til Samlingen registreret i 
ARKIV.dk.  
 
ARKIV.dk er et  internetbaseret fælles arkivsystem 
for alle danske lokalarkiver, som gør det muligt at 
søge i alle forskellige samlinger i hele Danmark, og 
det medfører løbende henvendelser til Samlingen, 
også  fra udlandet,  fra  folk der  søger oplysninger, 
bl.a. i forbindelse med slægtsforskning.  
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I Samlingen har vi ganske godt styr på modtagelse 
og registrering af nye arkivalier, som alle kan søges 
på ARKIV.dk, men vi er klar over, at  vi  skal blive 
bedre til PR, synliggørelse og formidling, så det bli‐
ver kendt i en bredere kreds, hvad vi har, og hvad 
vi kan tilbyde. 
Der er i alt ca. 250 hyldemeter arkivalier i magasi‐
net i kælderen. 
 
John  Laden  Jensen  udfører  et  stort  arbejde med 
Samlingens Facebook‐side ‐ ”Aalborg  Idrætshisto‐
riske  Samling”  ‐  der  efterhånden  har  over  1.100 
medlemmer, og flere kommer løbende til. 
Ad denne vej lykkes det tit f.eks. at få sat navne på 
personer fra forskellige foreninger, som vi i Samlin‐
gens arkiver har billeder af. 
 
Du kan søge i samlingen på Arkiv.dk, eller du kan 
følge  samlingen  på  www.sportshistorie.dk  eller 
blive medlem af Facebook‐gruppen. 
 
Nogle af årets større donationer 
Helge Toft, Chang – har afleveret hele Changs hi‐
storie siden 1950’erne. 
Han har været Chang‐leder i 30 år. 
Jørgen Pryssing  fra  Tateni  (bordtennis)  er  afgået 
ved døden, og vi har modtaget én større samling 
fra denne klub. 
Jørgen Ib Nielsen har afleveret en kæmpe billed‐
samling fra cricket og fodbold gennem en menne‐
skealder, og Aalborg Regattaen – samarbejde mel‐
lem  de  tre  Aalborg‐roklubber,  der  sluttede  for 
nogle år siden, efter mere end 50 års virke – har 
afleveret hele sit arkiv. 
 
”Veteranen” 
Leif Bruno Sørensen er stadig en helt enestående 
”ankermand” på det store arbejde med årsskriftet, 
der i november udkom for 16. gang. 
Der  arbejdes  løbende  på  at  begrænse  de  stadigt 
stigende  portoomkostninger,  så  det  er  en  stor 
hjælp, at så mange interesserede selv henter års‐
skriftet enten hos SIFA i Nordkraft eller på Harald 
Jensens Vej. 
Selvfølgelig kan de, der beder om det, også få års‐
skriftet tilsendt, på samme måde som alle udenbys 
boende får det, og dét benytter en hel del sig hel‐
digvis også af. 
Årsskriftet  ligger  desuden  digitalt  på  Samlingens 
hjemmeside,  www.sportshistorie.dk,  for  de,  der 
gerne vil læse det her. 

Der skal her udtrykkes en stor tak til de forfattere, 
der har medvirket med artikler i dette års udgave. 
 
Julekomsammen for idrætsveteraner 
‐ afholdtes i 2018 forsøgsvis som et frokost‐arran‐
gement hos Aalborg Freja på Vestre Fjordvej. 
Det blev en ubetinget succes, der ramte loftet for 
deltagerantal, med ca. 170 tilmeldte deltagere. 
Der hersker vist ingen tvivl om, at dette års arran‐
gement vil blive afviklet over samme læst, selvføl‐
gelig med de justeringer, som evalueringen af det 
første forsøg har lært os. 
Til dette arrangement inviteres primært personer, 
der har doneret materiale til Samlingen eller på an‐
den måde har virket for at fremme dennes arbejde. 
 
Som afslutning skal lyde en varm TAK til: 

 medarbejderne på Idrætshistorisk Samling for 
deres iver og frivillige indsats for at bevare Aal‐
borgs idrætshistorie. 

 Jens og Eigil for alle de kræfter, de på hver sin 
måde har lagt i Idrætshistorisk Samling. 

 Aalborg Stadsarkiv for et rigtig fint samarbejde 

 Jens Topholm, nu forhenværende stadsarkivar, 
for hjælp og støtte i forbindelse med ”struktur‐
arbejdet” omkring Samlingen 

 medarbejderne hos Aalborg Kommunes Sund‐
heds‐  og  Kulturforvaltning  og medarbejderne 
her for et ligeledes glimrende samarbejde. 

 
 

11. Tilskudsmuligheder for klubberne 
 
‐ SIFA har i 2018 bidraget med knap 2.1 mio. kr. til 
idrætten i Aalborg! 
 

 
 
TV BINGO Puljen 
2018 bød på over 200 ansøgninger fra 81 klubber 
om hjælp til deltagelse i/afholdelse af stævner. 
Der blev bevilget lige knapt 900.000 kr. til formå‐
lene – så det må siges at være en rigtig god hjælp 
til klubberne. 
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Der kan stadig søges tilskud til disse formål – og du 
finder mere  information og ansøgningsskema på 
vores hjemmeside. 
 
Lind Puljen 
‐ uddelte 129.500 kr. til 21 klubber 
 
Lind Puljen var for anden gang i aktion i 2018 – og 
tilskuddene  blev  overrakt  af  rådmand  Mads 
Duedahl  ved  en  sammenkomst  hos  Falcon  BMX 
den 4. februar. 
 
SIFAs bestyrelse har besluttet at hensætte penge 
til puljen igen ‐ så puljen også kan søges i 2019. 
Ansøgningsfrist den 15. november. 
 
Nordea Danmark Fonden 
‐ 100.000 kr. årligt! 
I 2018 var der været 15 prismodtagere af Nordea 
Danmark  Fondens  ”Det  Gode  Liv”‐pris  –  i  bank‐
rådsområde Aalborg. 
Der er givet støtte til materiel og givet skulderklap 
til  ledere  –  og  priserne  er  uddelt  i  portioner  af 
5.000 og 10.000 kr. 
 
Desværre har Nordea besluttet ikke at uddele ”Det 
Gode Liv” – prisen mere! 
Dog kan man stadig søge Nordea Fondens Lokal‐
pulje. 
Læs mere på vores hjemmeside. 
 
Kontingentpuljen 
Puljen er midlertidig lukket – men… 
SIFA ønsker at gøre en forskel og understøtte menne‐
sker, der har lyst til at blive medlem i en forening i Aal‐
borg Kommune. 
Vi  støtter  foreninger,  som  støtter mennesker  – med 
tanken, at vi i et fællesskab alle bliver bedre til at tage 
os af hinanden.  
Vi tror på, at nye veje for  involveringen af de stærke 
fællesskaber vil bidrage  til  løsningen af de  sociale og 
sundhedsmæssige problemer, som er tydelige i vores 
samfund (jfr. alle undersøgelser af sundhed, bl.a. den 
nye Sundhedsprofil 2018). 
Aalborg Kommune vokser. 
Vi er en storby med 214.000 indbyggere, og nye bor‐
gere og flygtninge er kommet hertil de sidste 3 år, og 
gør det stadig.  
SIFA ønsker at bidrage ved dels at hjælpe klubber med 
integration af de mange nye borgere, dels hjælpe øko‐
nomisk vanskeligt stillede enkeltpersoner og  familier, 
med støtte til et medlemskab af en forening. 

En succeshistorie 
Vi har kørt ”SIFA’s Kontingentpulje” i en periode på to 
år, og det har vist sig, at vi, via puljen, er lykkedes med 
at bygge bro mellem børn/unge/voksne og idrætsfor‐
eningerne.  
260 børn, unge og voksne er kommet i gang i forenin‐
gerne inden for de sidste 2 år.  
Det er mange nye medlemmer i foreningerne, og det 
er mange personer, der har fået mulighed for at være 
med i et stærkt fællesskab. 
Det ville svare til 2‐3 nye foreninger.  
 
I den 2‐årige periode er der 50 foreninger, der har fået 
mellem 1 og 6 nye medlemmer, og en håndfuld af for‐
eningerne har fået mange nye medlemmer, f.eks. har 
Farstrup Boldklub fået 25 nye medlemmer (hvilket er 
godt for en klub i et landdistrikt, hvor det er svært at 
holde aktiviteterne i gang). 
Ansøgningerne  kommer  fra  mange  idrætsgrene  og 
bredt  fordelt  på  by‐  og  landområder  i  Aalborg  Kom‐
mune.  
De nye medlemmer kommer  fra 22  lande, og der er 
tale om mindst 17 forskellige sprog. 
Nogle kan ikke tale dansk endnu, andre har været i Aal‐
borg i længere tid. 
Der er 44 børn fra danske familier. 
Der er bevilget flest penge til børn og unge men også til 
voksne, bl.a. til fodboldklubberne samt kano og kajak. 
Der er bevilget til en enkelt spejder og til en lille hånd‐
fuld på kulturskolen.  
Beløbene  til  kontingent  er meget  forskellige  fra  den 
ene klub til den anden. 
Der er dyre og der er billige kontingenter, selv i samme 
type fodboldklubber. 
 

Vores kontingentpulje har været den eneste ”på mar‐
kedet”, hvor den enkelte formand for klubben har kun‐
net søge direkte til medlemmerne og har fået kontin‐
gentstøtte og evt. udstyr og tøj, uden at skulle have en 
kommunal medarbejder med ind over sagen, men blot 
på tilsagn fra formanden om, at han er bekendt med 
ansøgerfamiliens økonomiske situation.  
Vi ved, at pengene er en stor hjælp. 
Flotte  tilbagemeldinger  fra  familierne  og  fra  forenin‐
gerne. 
Vi har et godt udgangspunkt til at skabe mere udvikling. 
Samfundsmæssigt en god  investering, da  vi  taler om 
bevægelse og motion til børn, unge og voksne, som el‐
lers ikke ville være i foreningslivet, bedre og mere inte‐
gration og dannelse via foreningslivet. 
Væsentlige faktorer for at trives og blive gode medbor‐
gere ‐ og ikke mindst et godt bidrag til foreningernes 
medlemslister og den store kommunale vision ”Bevæg 
dig for livet”. 
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I 2016 ”lod vi hatten gå rundt”, søgte og fik midler fra 
fonde, institutioner og venner af SIFA, i alt 190.000 kr... 
Kapitalen er opbrugt, godt og vel, og vi har derfor været 
ude og søge penge til endnu en runde. Lige nu er der 
kommet lovning på 150.000 kr. 
Det er  igen vores hidtidige  samarbejdspartnere,  som 
også denne gang vil være med til at gøre Aalborg endnu 
bedre at leve i… for alle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrabelodder 
Alle SIFAs medlemsklubber havde i 2018 mulighed 
for at tjene penge på salg af vores skrabespil – På‐
skeskraberen og Juleskraberen. 
 
Klubberne  kunne  tjene  10  kr.  pr.  solgt  lod  til  en 
20’er. 
Alle udgifter klaret, og fuld returret på ikke solgte 
lodder… 
 
Desværre  var  der  ikke  så  mange,  der  valgte  at 
sælge Påskeskraberen. Derfor har  vi  i  år  valgt  at 
sløjfe den, da arbejdet med den ikke stod mål med 
overskuddet. 
Vi laver som sædvanligt vores Juleskraber – så der 
kan klubberne selvfølgelig sælge den på vanlig vis. 
 
 

12. Medlemsklubberne 
 
Nye medlemsforeninger i årets løb 
Henover det seneste år har SIFA sagt goddag til 2 
ny  medlemsklubber  –  Egense  Sejlklub  og  Cykel‐
glæden. 
Vi ønsker dem velkomne i fællesskabet. 

Vi har desværre også måttet sige farvel til en en‐
kelt forening, der ikke har betalt kontingent. 
 
Et par af vores flerstrengede klubber er gået hver 
til  sit  ‐  så  status  lige  nu  er  207 medlemsklubber 
med over 62.300 medlemmer. 
 
 

13. Afslutning 
 
Til alle de mange nye vi kan byde indenfor i idræt‐
tens varme fællesskab og til alle aktive udøvere: 
Tak for et godt år for Aalborgensisk Idræt! 
 
Vi er blevet  flere og  flere  ‐ og vi vinder mere og 
mere, hvilket klart kom til udtryk på Aalborgs store 
prisfest ”Aalborgs Bedste”. 
Men ikke kun medaljerne tæller. 
Vi  har  om  noget  brug  for  det  fællesskab,  som 
idrætten og I leverer. 
Tak til alle jer, der får tingene til at ske og til at lyk‐
kes. 
De mange  frivillige  i  foreningerne, Aalborg Kom‐
mune og den fantastiske opbakning og samspillet 
med alle forvaltninger, til vort netværk af sponso‐
rer, fonde, samarbejdspartnere og pressen for et 
godt konstruktivt og altid smilende  bekendtskab. 
 
Jeg  ville endnu engang gerne have kunnet  takke 
skatteministeren, men desværre. 
Redde os kunne og ville han ikke, så vi må nok er‐
kende, at vi fremover må aflevere ca. halvdelen af 
vores tidligere provenu fra TV BINGO, dvs. at halv‐
delen  af  det  overskud,  der  skulle  ”kitte  huller”  i 
vore  foreninger, nu  lander  i  den  store kasse hos 
Skat. 
Vi arbejder stadig på at udbygge og ombygge vo‐
res  aktiviteter,  så  vi  også  fremover  kan  under‐
støtte jer i foreningerne, og de partnerskaber der 
optimerer idrættens vilkår i Aalborg. 
Men vores forventning er også, at vi må geare lidt 
ned med  tilskud  og  aftaler,  hvor  det  gør mindst 
ondt. 
 

Dejligt at så mange lokale og Nordjyske klubber til 
gengæld har søgt og fået ”gevinst” fra DIF og DGI’s 
Foreningspulje. 1.5 mio. gik der til lokale klubber i 
2018. 
 
Tak for det DIF & DGI! 



 
XIII 

En stor tak til SIFAs bestyrelse, som igen for fælles‐
skabet har leveret ‐ til SIFA og for jer foreningerne. 
 
Jeg  beklager,  at  vi  i  SIFAs  bestyrelse  har måttet 
sige farvel til hele 4 personer. Knud Tobiassen, der 
havde valgt at abdicere, og så Susan Roulund, De‐
nise Bakholm og Per Høberg, der valgte at stoppe 
i utide. 
Jeg  er  sikker  på  at  disse  fire  ildsjæle  stadig  vil 
brænde  for  idrætten,  hvor  deres  veje  end  fører 
dem hen. 
Tak for tørnen! 
 
Jeg er  i samme forbindelse glad for, at så mange 
interesserede har  budt  ind på de  ledige poster  i 
SIFAs bestyrelse. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til slut skal der lyde en kæmpe TAK til SIFAs perso‐
nale. 
 ”Travlhed holder os unge!”  ‐ er mantraet, og se 
selv… hvor ser de godt ud. 
De tager bestyrelsens og foreningernes mange op‐
gaver og udfordringer i suveræn stil og med godt 
humør… 
 
Tak for det! 
 
 
 
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 

01.01.2018 - 31.12.2018, 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. 31.12.2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 

- 31.12.2018 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. 





Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg, SIFA 6

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 1.878 t.kr. mod et 

overskud i 2017 på 4.464 t.kr. 

Årets resultat er negativt påvirket af kursfald på foreningens værdpapirer 1.078 t.kr., og er positivt påvir-

ket af, at skyldige gevinster for tidligere år er tilbageført. 

Til klubberne er der i regnskabsåret i form af tilskud, gaver og uddelinger mv. udbetalt 2.074 t.kr. mod 

2.479 t.kr. året før, hvorefter beløb overført til resultatdisponering udgør (196) t.kr. 

Fremtiden 

SIFA ønsker i 2019 fortsat at udvikle online spillene og forventer i efteråret 2019 at præsentere TV-Bingo i 

en ny form. 

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 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 2018 

 Ikke revideret 

 budget  

2019  2018 2017 

kr.         Note kr. kr.  ___________ ____ ___________ ___________ 

145.000 Kontingenter og indmeldelsesgebyrer 142.000 139.100 

SIFA, Indtægter fra TV-Bingo,  

 3.000.000 Online Spil og Skrabelodder 2.936.755 3.254.637 

250.000 Tilskud SIFA's Venner 353.452 1.310.000 

0 Ungdomslege 0 1.200 

0 Lind fond 0 13.871 

500.000 Renteindtægter samt aktieudbytte 528.442 534.228 

0 Kursregulering mv. værdipapirer 3 (1.078.480) 126.171 ___________ ___________ ___________

 3.895.000 Indtægter 2.882.169 5.379.000 ___________ ___________ ___________

Diverse møder, herunder repræsentant- 

95.000 skabsmøde 94.643 93.450 

245.000 Administration mv. 1 281.712 207.040 

565.000 Personaleomkostninger 2 554.807 544.066 

75.000 Idrætshistorisk Samling 73.191 70.970 ___________ ___________ ___________

 980.000 Udgifter  1.004.353 915.526 ___________ ___________ ___________

 2.915.000 Resultat før tilskud, uddelinger mv. 1.877.816 4.463.681 ___________ ___________ ___________

Tilskud og gaver til foreninger m.fl. 1.238.372 1.477.164 

Tilskud til talent- og eliteudvikling (koordinator, klasser) 443.518 440.986 

Kontingentpulje 117.189 50.000 

Bevæg dig for livet 50.000 0 

DGI Landsstævne 0 100.000 

Fast Rek 35.000 241.000 

Regnskabshjælp til klubber 5.300 5.163 

Tilskud øvrige 20.161 12.347 

Almere 61.793 0 

Lind Fonden 102.840 0 

Lancaster Ungdomslege/Tilskud Rendsburg 0 152.516 ___________ ___________ ___________

 2.700.000 Tilskud, uddelinger mv.  2.074.173 2.479.176 ___________ ___________ ___________

 215.000 Årets resultat (196.357) 1.984.505 ___________ ___________ ______________________ ___________ ___________

Forslag til resultatdisponering 

Årets resultat (196.357) 1.984.505 

Årets henlæggelse (1.445.000) (3.867.662) 

Anvendt af årets henlæggelse primo 1.957.691 2.246.100 ___________ ___________

Overført til disponibel kapital, netto 316.334 362.943 ___________ ___________
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Balance pr. 31.12.2018 

2018 2017 

Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Finansielle anlægsaktiver 3 14.185.248 14.791.974 ___________ ___________ 

Anlægsaktiver  14.185.248 14.791.974 ___________ ___________ 

Beholdning af spilleplader og præmier 126.106 204.527 ___________ ___________ 

Tilgodehavender  1.175.821 1.099.781___________ ___________ 

Likvide beholdninger 5.373.330 5.042.691 ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver 6.675.257 6.346.999 ___________ ___________ 

Aktiver  20.860.505 21.138.973 ___________ ___________ ___________ ___________ 



Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg, SIFA 11

Balance pr. 31.12.2018 

2018 2017 

Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Grundkapital 9.000.000 9.000.000 ___________ ___________ 

Disponibel kapital 1.118.985 802.651 ___________ ___________ 

Henlæggelser til særlige formål 5 4.109.871 4.622.562 ___________ ___________ 

Egenkapital 4 14.228.856 14.425.213 ___________ ___________ 

Skyldige omkostninger mv. 6.631.649 6.713.760 ___________ ___________ 

Kortfristede gældsforpligtelser 6.631.649 6.713.760 ___________ ___________ 

Gældsforpligtelser 6.631.649 6.713.760 ___________ ___________ 

Passiver  20.860.505 21.138.973___________ ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

  Ikke revideret 

        budget 

2019       2018 2017 

kr.  kr.        kr.        ___________ ___________ ___________

1. Administration mv. 

25.000 Forsikringer og abonnementer 23.305 19.300 

12.000 Telefon og Internet 11.751 16.350 

2.000 Kontorartikler og tryksager 1.176 332 

16.000 Udgifter til trykning 16.422 16.237 

31.000 Revision 55.000 30.000 

30.000 Regnskabsmæssig assistance 35.750 15.813 

2.000 Kørselsudgifter mv. 2.316 6.837 

40.000 Huslejeudgifter 40.000 40.000 

5.000 Vedligeholdelse, dørmåtter m.m. 4.540 6.729 

10.000 Udgifter til edb hardware og software 471 2.250 

10.000 Nyanskaffelser 31.050 0 

2.000 Diverse udgifter 3.188 0 

60.000 Gebyrer 56.743 34.179 

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

 245.000 281.712 207.040 ___________ ___________ ___________

2. Personaleomkostninger 

Inkluderer honorar og omkostningsgodtgørelse   

Til bestyrelsen, der specificeres således: 

120.000 Honorar, formand 115.870  111.705 

25.000 Omkostningsgodtgørelse, bestyrelse 24.858  19.581 ___________ ___________p ___________

I alt honorar og omkostningsgodtgørelse  

 145.000 til bestyrelse 140.728 131.286 ___________ ___________ ___________
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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 01.01.2018 15.200 21.920 14.013.524 932.400 14.983.044 

Årets tilgang 0 0 2.900.177 0 2.900.177 

Årets afgang 0 0 (2.428.423) 0 (2.428.423) _______ _______ _______ _______ _______ 

Kostpris 31.12.2018 15.200 21.920 14.485.278 932.400 15.454.798 _______ _______ _______ _______ _______ 

Kursreguleringer 01.01.2018 35.198 (12.365) 718.496 (932.399) (191.070) 

Årets kursreguleringer (13.681) (3.822) (1.005.451) 0 (1.022.954) 

Regulering, årets afgang 0 0 (55.526) 0 (55.526) _______ _______ _______ _______ _______ 

Kursreguleringer 31.12.2018 21.517 (16.187) (342.481) (932.399) (1.269.550) _______ _______ _______ _______ _______ 

Regnskabsmæssig  

værdi 31.12.2018 36.717 5.733 14.142.797 1 14.185.248 _______ _______ _______ _______ _______ 

2018 2017 

kr. kr. ___________ ___________ 

Kursregulering mv. værdipapirer: 

Årets kursreguleringer/-gevinst, obligationer og aktier (1.022.954) 62.732 

Realiseret tab/gevinst (55.526) 63.439 ___________ ___________ 

(1.078.480) 126.171 ___________ ___________ 
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Noter 

2018 2017 

kr. kr. ___________ ___________ 

4. Egenkapital 

Grundkapital 01.01.2018 9.000.000 9.000.000 ___________ ___________ 

Grundkapital 31.12.2018 9.000.000 9.000.000 ___________ ___________ 

Disponibel kapital 01.01.2018 802.651 439.708 

Overført af årets resultat (196.357) 1.984.505 

Årets henlæggelse (1.445.000) (3.867.662) 

Anvendt af henlæggelse primo 1.957.691 2.246.100 ___________ ___________ 

Disponibel kapital 31.12.2018 1.118.985 802.651 ___________ ___________ 

Henlæggelser til særlige formål 4.109.871 4.622.562 ___________ ___________ 

Egenkapital 31.12.2018 14.228.856 14.425.213 ___________ ___________ 

Anvendt/ Reguleringer/ 

Saldo forbrugt henlagt i Saldo 

01.01.2018 i 2018 2018 31.12.2018 

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

5. Henlæggelser til særlige formål 

Tilskud og gaver til foreninger 3.150.000 (1.230.000) 700.000 2.620.000 

SIFA’s kontingentpulje 87.791 (87.791) 50.000 50.000 

Ungdomslege, 2019 276.000 276.000 

Rådgivningsassistance til klubber 4.900 (4.900) 10.000 10.000 

Eliteklasser/elitekoordinator 600.000 (400.000) 420.000 620.000 

Tilskud til klubber, Tall Ships Race 75.000 25.000 100.000 

Lind pulje 263.871 (100.000) 100.000 263.871 

Fastrek pulje 35.000 (35.000) 0 

Visionspulje/Bevæg dig for livet 50.000 (50.000) 50.000 50.000 

Idrætsmøde 0 0 50.000 50.000 

Nordjysk Elitesport 40.000 (40.000) 40.000 40.000 

Talent Pris 40.000 (10.000) 30.000 ___________ ___________ ___________ ___________ 

I alt 4.622.562 (1.957.691) 1.445.000 4.109.871___________ ___________ ___________ ___________ 
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