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15. november 2021  
 

 

 

 

Generalforsamling Region Nordjylland 

 

Dagsorden for mødet 

1. Valg af dirigent - referent  

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Regionsledelsens beretning  

4. Udvalgenes beretning a. Bowling b. Dart c. Familieidræt d. Krolf e. Senioridræt  

5. Regnskab v/kasserer Kaare Sagan Larsen  

6. Indkomne forslag: forslag der ønskes behandlet skal være kontoret i hænde senest 

den 20-9-2021. E-mail; post@dai-nordjylland.dk  

7. Valg: Formand Ole Henriksen (ønsker genvalg) RL-medlem, på valg: Dorte Kejlstrup 

Larsen (ønsker genvalg) RL-medlem, på valg: Poul Sørensen (ønsker genvalg) RL- 1. 

suppleant, Lars Nielsen (ønsker genvalg) RL- 2. suppleant, Mads K. Larsen (ønsker 

genvalg)  

8. Eventuelt 

 

 

Referat af generalforsamling 

1. Valg af dirigent - referent  

Eddy Marrup vælges som dirigent 

Poul Sølvstein vælges som referat 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes af forsamlingen  

3. Regionsledelsen - beretning 

Dorthe orienterer om regionens sejre ved årets DM i krolf. 

2020 har været et rigtig øv år med rigtig mange aflysninger i regionen, som desværre 

også fortsatte ind i 2021. 
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Vi er desværre også i 2021 blevet ramt af en rigtig træls sygemeldning fra vores formand 

Ole Henriksen, men rigtig posetivt er det, at Ole har givet en skriftlig tilkendegivelse om 

han er villig til en 2-årige periode mere som formand. 

Vi er utrolig heldige i region nord, alle har indvilliget i at tage en periode mere i 

bestyrelsen, tusind tak til alle. 

Også rigtig mange tak til vores store samarbejdspartnere 

Forbundsledelsen/Forbundskontoret og Aalborg Kommune. 

Vi har et super forhold i dagligdagen til dem alle, vi går aldrig forgæves til folkene på 

forbundskontoret efter hjælp. 

Konsulenter:  

Vores frivillige idrætsrådgiver Poul Sørensen, knokler stadig videre og deler gerne ud af 

hans enorme erfaring inden for DAI.  

Poul Sølvstein knokler også videre med stort engagement, og passion for sit job som 

konsulent. 

Vi vil alle gerne sige jer begge tak, for jeres store arbejdsindsats, både med råd og 

vejledning men bestemt også hjælp hvor det nu brænder på. 

Idrætsaktiviteter: 

2020 har været aflysningernes år, ikke mange aktiviteter er gennemført, det vil være 

nemmere for mig at nævne hvad vi har gennemført end hvad vi desværre har måtte 

aflyse. 

Jeg vil gerne sige tak til alle udvalgene, som var klar den dag Mette trykkede på go 

knappen, det skete desværre for alt for lidt af det planlagte, men vores udvalg holdt 

humøret højt, selvom de ofte måtte skrive aflyst på ”Plakaten”. Tusind tak til alle i 

positive frivillige i Nord, uden jer var det svært at holde hjulene i gang idrætsgrenene. 

Beretningen godkendes af forsamlingen 

 

4. Bowling 

Det orienteres om at opstarten til den kommende sæson tegner godt. Vi er oppe 

på 13-14 hold 

 

Dart 

Der vil blive afholde en dartturnering med start efter efterårsferien. Indbydelse 

udsendt. Dertil vil der blive afholdt pokalstævne og regionsmesterskab. 

 

Familieidræt 

Der blev afhold en uofficiel familielejr sidste sommer, men I år forventer 

regionen at afholde lejr som normalt. 
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Krolf 

Krolf er kommet godt igennem corona. Det kører godt og nu kommer den nye 

sæson for indendørskrolf. Der er blevet afholdt gode regionsarrangementer og 

vi har efterhånden mange klubber her i region Nord.  

 

Vi skal afholde DM individuelt i 2022 på nordkraft 

 

Klubberne skal forberede sig på at vi vender krolf-turneringen, så der spilles 

efterår-forår i stedet for forår-efterår. Der vil i den kommende blive diskuteret 

hvor mange individuelle spillere hver region kan kvalificere til DM 

 

Senioridræt  

2020 været et år man helst vil glemme. Jag kunne jo sige, at der ikke er sket en skid og 
sætte mig ned. 
Men helt så galt er det jo ikke 
 
Vi Havde planlagt følgende og aflyst det meste: 
23. januar 2020  Kurling i Hjallerup 
17. marts 2020 kl. 10.00  Bestyrelsesmøde 
26. marts 2020 kl. 10.45  Generalforsamling i Brønderslev 
16. april 2020 kl. 17.00  Op på Havelågen med DAI  
14. maj 2020 kl. 9.00  Inspirationsdag Brønderslev 
26. august 2020 kl. 10.00  Bestyrelsesmøde 
September 2020  Arden-træf 
19. oktober 2020  Tinghuset: Kulturtur med Runa 
Okt. – nov.   Kurling i Arden 
Udsendelse af Seniorfitness-test.  Materialet er lavet up-to-date. Gratis 
 
Vi holdt bestyrelsesmøde den 25. maj og lagde planer, der igen blev aflyst. 
Stolemotionskursus blev aflyst.  
Kurling i Arden blev aflyst. 
Seniortræffet i Brønderslev i blev aflyst. 
Kulturturen 19. oktober. Der var 13 deltagere og det var en fin tur. 
Bestyrelsesmøde igen den 30. november, hvor vi planlagde Winterwalking, der blev 
gennemført et fra Hellevad Kirke til Ørum Kirke, god tilslutning. 
 
Det var så de tørre kendsgerninger, men det er mig magtpåliggende at sige bestyrelsen 

og Poul Sølvstein tak for gode indspark og en herlig dialog på bestyrelsesmøderne.  

 

Og nu står vi så her, nogle hænger lidt med ørene og det kniber måske med at komme i 

gang. 

 

Nu er vi imidlertid nordjyder og vi lader os ikke sådan vælte. 

Der er ved at være gang i den rundt omkring og som jeg ser det er der al mulig grund til 

optimisme. Vi bliver flere og flere ældre og flere og flere kan se det fornuftige i at 

motionere, så nu er det op til os at få fat i dem ved gode tilbud og et godt socialt 

engagement 
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Som afslutning vil jeg gerne gøre opmærksom på de tiltag omkring cykling som Poul 

Sølvstein har sat i gang. Det er noget der glæder mig og jeg er sikker på vi får flere 

seniorer ud at motionere. 

Endelig har Poul og jeg aftalt at besøge foreninger vi ikke har haft kontakt med længe. 

 

Kirsten Jensen, Gudrun Larsen og Poul Jensen har valgt at stoppe og herfra skal lyde en 

tak til jer alle tre for et godt og positivt samarbejde og god vind fremover. 

 

 

IFS 

Lisbeth Crafack fortæller kort om IFS og her i Nordjylland var man føst til at 

prøve DAI’s model og det går godt med foreningerne her i Nordjylland. Der 

bliver afholdt stævner løbende mellem IFS- foreninger.  

IFS har fået deres eget landsudvalg som endeligt vælges på idrætsforum i 2022. 

Der arbejdes på at der kommer en repræsentant i Nordjylland. 

 

5. Regnskab v/kasserer Kaare Sagan Larsen  

Poul Sørensen gennemgår regnskabet.  

 

Der vil blive kigget at få inddraget aktiver fra lageret indført i regnskabet. 

 

Der er ingen kommentarer til regnskabet og regnskabet godkendes af 

forsamlingen 

 

6. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag 

 

7. Valg:  

Formand: Ole Henriksen (ønsker genvalg)  

RL-medlem, på valg: Dorte Kejlstrup Larsen (ønsker genvalg)  

RL-medlem, på valg: Poul Sørensen (ønsker genvalg)  

RL- 1. suppleant, Lars Nielsen (ønsker genvalg)  

RL- 2. suppleant, Mads K. Larsen (ønsker genvalg) 

 

Alle ovenstående vælges til bestyrelsen 

 

8. Eventuelt 

Der fremføres en kritik af forbundets brug af nem-tilmeld. Det vil blive bragt 

videre på næstkommende SU-møde. 

 

Der er kritik af forbundets brug af farver og grafisk design. Det er ikke 

printvenligt og koster foreningerne mange penge. Dette pkt. vil også blive bragt 

videre til SU-møde 

 

V/Poul Sølvstein referent    


