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Referat: Regionsgeneralforsamling 2020 Nordjylland 

 
Mandag den 5. oktober kl. 19.00 (spisning kl. 18.00) (dato udsat fra den 30. marts) 

Øster Brønderslev Hallen (Østsidehallen)   

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent  

OH bød velkommen til alle – tilmeldt 40 – 39 mødte frem. Godt fremmøde efter omstændighederne. 

Poul Sølvstein dirigent og Poul Sørensen, referent 

OH mindedes med 1 minut stilhed vores 2 ledere der er afgået ved døden i år. 

Sidste år blev Finn Oxholm valgt ind i regionsledelsen men han nåede kun et møde inden han måtte trække sig 

p.g.a. alvorlig sygdom. 

Vores dartformand igennem flere år, Jan Jensen kæmpede længe med kræftsygdom, og han lavede til det sidste 

et godt solidt arbejde for DAI Nordjylland. Stor tak til dem begge og ære være deres minde.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

PSØL oplyste den var indvarslet rettidigt 

Godkendt 

 

3. Regionsledelsens beretning 

Beretningen omdelt skriftligt:  

 

Desværre startede tiden efter sidste års generalforsamling med sygdom for en nyvalgt person. 

Den nye person i Regionsledelsen som på sigt var udtænkt at blive ny formand efter en overgangsperiode med 

Ole Henriksen som formand blev desværre alvorligt syg og måtte trække sig.  

Så vi måtte organisere om i ledelsen. 

Dorte Larsen, tidligere formand, som havde ønsket sig en mere rolig plads som suppleant, blev igen hevet ind i 

ledelsen denne gang som næstformand. 

Tusind mange tak til Dorte for hendes velvilje. Du har jo heldigvis et stort DAI-hjerte. 

Også rigtig mange tak til vores store samarbejdspartnere Forbundsledelsen/Forbundskontoret og Aalborg 

Kommune. 

Vi har et rigtig godt forhold i dagligdagen til dem alle, vi går aldrig forgæves til personalet på forbundskontoret 

efter hjælp. 

År 2019 har værende spændende på det tekniske område da vi har fået en meget flot ny hjemmeside og ikke 

mindst et tilmeldings/betalingssystem NemTilmeld,  

                                                                        https://dai.nemtilmeld.dk 

I starten levede navnet Nem måske ikke helt op til systemet.  

Men efter at have brugt meget energi på flere interne kurser, er det helt klart at det vil hjælpe os administrativt 

på rigtig mange måder og være meget tidsbesparende i dagligdagen. 

En kæmpe tak til forbundet for at have været fremsynet på disse vigtige områder. 

 

Aalborg Kommune har overtaget rengøringen på Åvej, så vi nu betaler fast husleje. En rigtig god aftale. Langt 

om længe er Åvej i efteråret blevet renoveret med nye unisex toiletter, nye flotte hvide døre, maling i forgang 

og helt ny trappe til kælderen.  

I kælderen er kommunen lige blevet færdige med en tiltrængt modernisering af bade/omklædningsrum og den 

er nærmest gået fra stenalderen til super moderne forhold. 
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Der har også været afholdt møde med Park/Natur forvaltningen om fodboldbanernes dårlig tilstand. De er nok 

blandt de 3 dårligste anlæg i hele Aalborg Kommune. 

Kommunen er indstillet på en redningsplan i foråret 2020. 

 

Konsulenter:  

2019 har også været det første hele år hvor Poul Sørensen ikke har været ansat som konsulent i regionen. Den 

nye titel som frivillig Idrætsrådgiver har ikke betydet at Polle har sat arbejdsenergien eller tidsforbruget ned. 

Han knokler fortsat på med tusind opgaver og din passion/viden for og om DAI er jo imponerende. 

Vi har fået et fantastisk godt team i de to gange Poul og vi er fantastisk heldige med at have så to dygtige 

idrætsfolk i spidsen for vores mange aktiviteter. 

Poul Sølvstein kan ikke roses nok for sit engagement. Han har i det første år vist sig både på det personlige og 

arbejdsmæssige plan at være helt til topkarakter. Du er bare flot faldet ind i atmosfæren på Åvej. 

Både regionen og jeg personligt som formand vil gerne sige Poul Sølvstein en kæmpe tak for hans bidrag til 

regionens fremdrift. 

Hans nye friske øjne på mange ting har været super og givet et flot udbytte økonomisk og antal indmeldte nye 

foreninger er i voldsomt tempo. Regionen har sat som mål at komme på 102 ordinære foreninger ultimo 2020, 

hvor tallet var 83 primo 2020. 

Med den fart vi er kommet fra land i de første måneder, kommer vi helt sikkert i mål.  

Især Krolf fortsætter meget imponerende sin fremgang. 

 

Idrætsaktiviteter: 

2019 har også generelt været et godt år hvad angår besætning/at finde ledere til vores mange idrætsudvalg. Der 

er fyldt op i alle udvalg nogle også med en suppleant, hvilket er meget flot. 

Samtidig er udvalgene også meget velfungerende i dagligdagen og til aktiviteter. 

Der er også kommet gang i et udvalg til Familiecamping, dejligt. Hvor vi i år 2018 var tæt på at lukke camping 

ned havde vi i år 2019 en super camping med flot deltagelse. 

I 2020 er det 30 gang der afholdes familiecamping og det jubilæum skal naturligvis fejres med levende musik 

til festaftenen på Ertebølle Strand Camping ved Farsø. UDSAT TIL 2021 pga Corona-reglerne. 

Bordtennis, her er vi i øjeblikket ved at finde en ny samarbejdspartner, aftalen med Hjallerup Bordtennis 

fungerede desværre ikke tilfredsstillende 

Mange tusind tak til alle jer aktive frivillige ledere der bruger tid/energi og er en ildsjæl indenfor netop jeres 

idrætsgren. Uden jer intet DAI Nordjylland, så I er rigtig vigtige hver en på sin plads i systemet. 

Det er fantastisk at vi i disse år har så mange ledere til rådighed. DM i Krolf 2019 afholdt i Hjørring med stor 

succes havde 2 nordjyske vindere. Elise Christensen fra Krutuglerne Brønderslev og Erik Kjeldgaard fra Klarup 

Krolf Klub. Et stort TILLYKKE. 

 

Økonomi:  

Generelt er økonomien i bedring i regionen og året 2019 gav et tilfredsstillende samlet overskud. 

Den vedtagne politik et som bekendt at alle idrætsudvalg ikke må give underskud. I nogle tilfælde har 

Regionsledelsen dog givet godkendelse pga særlige omstændigheder. 

Krolf har skuffet i regnskabet, da det er regionens største idrætsgren og burde give et langt større afkast.  

Vi kender årsagen og økonomien vil blive rettet op i 2020.  

Det er også et mål i 2020 at vores aktiver/formue skal forbedres for at få mere økonomisk luft. 

Dette skal bl.a ske ved at tjene lidt penge ved salg at diverse artikler og samtidig servicere vores foreninger. 

Kurling sæt, Indendørs Krolfbolde og Startpakke til Krolf.  
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Slutord:  

Bente Bonde Pedersen har meddelt at hun ikke genopstiller til Regionsledelsen. 

En stor tak for din mangeårige indsats for regionen, vi håber du fortsat kommer på Åvej via FOAs krolf.  

Nyt medlem fra krolfverdenen er fundet til valg til den ledige plads. 

Der er også fundet en yngre person til den ledige stol som 2. suppleant. 

Afslutningsvis en meget stor TAK til medlemmer af Regionsledelsen og konsulenter for samarbejdet i år 

2019/2020.  

Vi har altid en god humoristisk afslappet omgangstone og maden før mødet er jo også altid fantastisk og 

hjemmelavet af ”mor” Dorte. 

Generelt set har det været en periode med stor og positiv fremdrift på næsten alle områder i Regionen. 

 

Faktisk kan man sige at vi er ved at drukne i vores egen succes, vi er presset med en kæmpe 

arbejdsmængde og er nødsaget til fremadrettet at prioritere vores tid og indsatser endnu mere. 
 

Mundtlig beretning: Der er sket meget i det sidste halvår – Corona-virus har påvirket alle steder og ikke 

mindst i sportens verden – en stor tidsrøver. Der var mange aflysninger/ændringer og ikke mindst DM i krolf 

med en uges varsel. Vi håber der bliver bedre tider i 2021. 

 

4. Udvalgenes beretning  

a. Bowling  

Lars N Større tilmeldte antal hold. Ser ud til der er fremgang at spore. 

 

b. Dart  

Større tilslutning og delt i 2 rækker. 

Banerne er blevet renoveret og er de bedste og flotteste baner i DK 

 

c. Familieidræt  

Lejren aflyst pga Corona. Lejrdeltagerne lavede en alternativlejr. Lejren udsat til 2021 med 30 års jubilæum. 

 

d. Krolf 

PSØ takkede alle klubber for et forrygende 2019. 

Landsudvalget har efter Idrætsforum i Dalum haft travlt med at renskrive Krolfreglerne efter Krolfudvalgene 

fra alle regioner havde givet input til hvad der skulle stå deri. 

De bliver klar til først i februar. Indendørs krolf er vi også komme godt i gang med at spille og det bliver 

spændende hvor mange der kommer til at spille det i klubberne. Regler er også blevet lavet og kommer sammen 

med Krolfreglerne.  

 

Vi har nu fået gang i Hjemmesiden og kan igen servicere klubberne med indbydelser/ resultater hvilket vi ikke 

kunne sidste år og flere er allerede begyndt at komme med input. 

 

Det er en fornøjelse igen i år med så stor deltagelse i Krolf med 56 hold der deltog i turneringen 2019. 

Holdturneringens puljevinderfinale blev afholdt i Skalborg Sportsklub Krolf.   

Resultat Holdturneringen: Vindere Roldrøverne. 
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Regionsmesterskaberne blev afviklet i Ø. Brønderslev - banerne var fine at spille på. Vinder damer: Ellen 

Bertelsen, Østerild Seniorklub - Vinder Herre: Harry Jørgensen, Østerild Seniorklub, stort tillykke og de må 

gøre noget specielt i Østerild som vi andre må opsnuse.  

 

 

Landsstævnet blev afholdt i Kolding som er fastlagt til det årlige arrangement hos Kolding KFUM der var 

deltagere fra Nordjylland, men ingen vindere. Forplejningsdelen ændres til varm mad til frokost, da der var en 

del kritik over det man fik. Det er der nu taget hånd om. 

 

DM 2019. Det var et flot arrangement i Hjørring - det var også jyderne der tog sig af medaljerne, en stor tak til 

Hjørring Krolfklub. Det var det flotteste arrangement vi har set til dato.  

 

Vinder af holdturneringen: VAK1, Vestfjends Aktivitetsklub Midtjylland  

Vinder Damer: Elise Christensen Krutuglerne Brønderslev 

Vinder Herre: Erik Kjeldgaard Klarup Krolf Klub. 

 

Der skal også lyde en tak til alle de nye klubber der har meldt sig ind under DAI og vi glæder os til at se Jer i 

vores aktiviteter. Den næste klub der melder sig ind er nummer 50. Vi er den region med de fleste klubber.  

  

En stor tak til udvalget for et godt samarbejde i 2019, og tak til Kurt for flere års udvalgsarbejde, men ønsker at 

træde ud nu. 

  

Også en stor tak til alle aktive klubber i Krolf. 

Desværre kom Corona ind over og vores kvalifikationsstævner til regionsmesterskabet blev alle aflyst så vi 

gennemførte det som et åben stævne som vi plejede. 

Vi tar en debat på årsmødet i januar om hvordan vi skal gøre det i 2021. 

 
e. Senioridræt/Kurling/Cykling  

Træf er meget svært at gennemføre. Kurling er en populær aktivitet og alle klubber er velkommen til at få et 

prøvespil 

Op på havelågen er nu i gang i 8 foreninger i Nordjylland. Vi vil gerne hjælpe alle foreninger i gang. 

Ud i naturen er et arrangement vi laver den 19. oktober ved Voergård Slot 

 

5. Regnskab v/kasserer Kaare Sagan Larsen  

KSL fremlagde regnskab som viste overskud på kr. 8.000 I år 2018 underskud på 18.000,- 

Fodbold er midlertidigt lukket ned aktivitetsmæssigt. Familieidrætten pænt overskud. 

Bowling lille underskud. 

Dart – Jan Jacobsen spurgte til underskud. Det er så de sidste afskrivninger på 2x3700 kr. 

Underskud i Krolf p.g.a. en udgift der ikke var forudset og aftalt på 7.000 kr. Det vil ikke ske mere og der tages 

højde for det i fremtiden. Regnskab godkendt 

 

6. Indkomne forslag: Ingen forslag er indkommet. 

 

7. Valg: Kasserer, Kaare Sagan Larsen genvalgt  

 

RL-medlem, på valg: Dorte Kejlstrup Larsen genvalgt for 1 år 
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RL-medlem, på valg: Bente Bonde Pedersen – forslag Henning Hansen, IF Vagten Dokkedal valgt 

  

RL- 1. suppleant, Lars Nielsen genvalgt 

 

RL- 2. Suppleant, Mads Kejlstrup Larsen valgt  

  

8. Eventuelt  

 

DKL overrakte Ole Henriksen prisen Årets DAIer 2019 fra Forbundet – Der er SU-møde i dag i Brøndby 

samtidig og derfor kunne der ikke være en person fra forbundet til at overrække. Tak til Ole for et fantastisk 

arbejde og indsats. Der blev overrakt Diplom og flot buket blomster. 

Ole var tydelig meget overrasket. 

 

Vingave til Bente og en forsinket sølvbryllupsgave til Dorte og Bjarne. 

 

Tak for i aften og kom godt hjem. 

 
Referent: Poul Sørensen 

Den 6-10-2020 
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