Generalforsamling Region Nordjylland
Afholdelsesdato: 28. marts 2022 kl. 19.00, Nørresundby

Dagsorden for Generalforsamling:

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/Kurling/Cykling
f. Tennis
g. Round net
5. Regnskab v/kasserer Kaare Sagan Larsen
6. Indkomne forslag: forslag der ønskes behandlet skal være
kontoret i hænde senest den 21-3-22. E-mail; post@dainordjylland.dk
7. Valg:

Kasserer Kaare Sagan Larsen
RL-medlem, på valg: Henning Hansen
RL-medlem, på valg: Poul Sørensen
RL- 1. suppleant, Lars Nielsen
RL- 2. suppleant, Mads K. Larsen

8. Eventuelt

Dansk Arbejder Idrætsforbund/Region Nordjylland, Åvej 25, 9400 Nørresundby. Telefon: 98 11 17 11
E-mail: post@dai-nordjylland.dk - Hjemmeside: www.dai-sport.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank - Kontnr.: 5380 0000404859. - CVR-nr. 29256101
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Referat af dagens møde
AD1

Valg af dirigent - referent

Generalforsamlingen vælger Eddy Marrup som dirigent og Poul Sølvstein vælges
som referent

AD2

Godkendelse af dagsorden

Generalforsamlingen godkender dagsordenen

AD3

Regions ledelsens beretning

2021 var et både godt og corona træls år for sporten. Det meste af året var vi
ramt af rigtig mange restriktioner, som gjorde det rigtig svært at gennemføre
mange idrætter, men heldigvis blev der i sidste del af året, atter åbnet op, så vi
kunne komme på græs – i haller og gøre hvad vi allerhelst vil, nemlig gøre
hverdagen mere positiv for mange mennesker igennem idrætten.
Vi er desværre stadig ramt af en delvis sygemelding fra vores formand Ole
Henriksen. Han deltager i vores møder og gør i dagligdagen, hvad han har
kræfter til.
Vi må i år sige tak for kampen i RL til vores altid utroligt hårdt arbejdende
idrætsrådgiver Polle, som har valgt at trække sig fra sin plads, men heldigvis har
han lovet, at han vil være suppleant, så vi mister ham ikke helt. Hans store hjerte
og erfaring vil stadig være i DAI.
Også stor 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:
Poul Sølvstein vores idrætskonsulent, gør et stort stykke arbejde for at gøre
vores lille region større, vi vokser næsten hver uge, han er også klar til at bringe
nye idrætter ind i vores region, i 2021 fik vi 3 nye idrætter kurling, tennis og
roundnet.
Tak Poul for din store arbejdsindsats i region nord.
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Også en stor tak til Lisbeth Crafack, for dit store arrangement/hjerte inden for
IFS/Idræt for Sindet, du gør en stor forskel for mange mennesker, som har det
ekstra svært i hverdagen.
Idrætsaktiviteter:
2021 var som skrevet atter et år med mange aflysninger, men heldigvis fik vi
gennemført en del aktiviteter, en god bowling turnering som voksede med flere
hold, dart, en rigtig god familielejr på Klim strand camping, krolf, en del i
senioridrætten og små aktiviteter i vores nye idrætter.
Jeg vil gerne sige tak til alle udvalgene, som knokler i hverdagen, for at lave så
godt idræt/socialt samvær for vores ”kunder” som muligt. Uden alle jer, var det
umuligt, at gennemfører så meget i Regionen.
Vi har også deltaget i DAI mesterskaberne i Krolf i Sønderjylland, et ikke alt for
heldigt mesterskab, der blev lavet et par store fejl i slutspillet, det er diskuteret i
landsudvalget, så det sker forhåbentlig ikke fremover.
Økonomi:
Økonomien er heldigvis stadig på vej i den rigtige retning,
Vi bestræber os stadig på at idrætterne skal give overskud, vi har dog stadig
nogle tilfælde hvor regionsledelsen har givet godkendelse til røde tal, det er jo de
aktives penge vi sidder og passer rigtig godt på, så er det nødvendig for fremgang
i idrætten, er der næsten altid grønt lys fra RL.
Slutord:
Afslutningsvis vil jeg sige hurra for genåbningen af landet, i slut 2021/2022, vi
glæder os utrolig meget til de spændende ting der skal ske i 2022, vi skal bl.a.
afholde mesterskaberne i Krolf, forsøge at få vores nye idrætter til at vokse, og
ikke mindst stadig sørge for det er sjovt/hyggeligt og ikke mindst spændende at
dyrke idræt i DAI
Tak til alle Regionsmedlemmer, Eddy Marrup som er vores talerør til forbundet,
skønt du har valgt at deltage i vores RL møder som altid foregår altid i en god
humoristisk afslappet omgangstone. En god diskussion behøver jo ikke være
negativ.
Kommentarer: Ingen kommentarer til formandens beretning

AD4

Idrætsudvalgenes beretninger
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Bowlingudvalgenes beretning
Det går godt for bowling i regionen. Der kommet flere klubber til og alle vores
deltagere er glade for aktiviteterne
Kommentarer: Ingen kommentarer til bowlings beretning

Dartudvalgets beretning
Dartudvalget afholder stævner og en pokalfinale. Det er de samme klubber som
spiller sammen og der blive afviklet flotte stævner og der er egentligt potentiale
til at spille med flere klubber. Det er dog svært at rekruttere flere klubber.
Kommentarer: Ingen kommentarer til Darts beretning

Familieidrætsudvalget
Der vil blive afholdt familiecamping til sommer. Det er blevet en mere bekostelig
affære at booke campingpladser mv. Derfor har familieidrætten søgt om tilskud
fra regionsledelsen og har fået det. Tilskuddet skal gå til at holde prisen på
samme niveau som tidligere.
Der blev gjort nogle gode erfaringer med fest, musik mv. sidste sommer, som
udvalget vil forsøge at fører videre. Tiltagene blev især modtaget godt af de
unge.
Kommentarer: Ingen kommentarer til familieidræts beretning

IFS i Region Nordjylland
Der blev afviklet St. Øksø løb i 2021. Der er også kommet nogle nye IFS
foreninger, men der er også en forening i Thisted, der er gået lidt i dvale.
Aalborg kommune har meget øje på hvad vi laver i DAI
Det er blever afviklet kurser i Gå-værter i forskellige kommuner.
Der er blevet etableret et IFS landsudvalg. Johannes sidder med i IFS landsudvalg
og vil blive IFS repræsentant i forhold til aktiviteter i Region Nordjylland.
Johannes præsenterer sig selv kort for generalforsamlingen.
Kommentarer: Ingen kommentarer til familieidræts beretning
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Krolfudvalgets beretning:
Krolf beretning 2021 Et nyt år er nu overstået og Coronaen er jo stadig vores
modspiller. Det har dog været muligt at gennemføre vores turnering ude med
rekord antal hold. Igennem et stykke tid er der foregået en møderække i
Landsudvalget om ændringer i Mesterskabsreglerne og det er nu endelig færdig
og vedtaget med alle regioners godkendelse. Fantastisk. Det har medført at vi
som den største region i DAI får 16 damer og 16 herrer med Individuelt til DM i
stedet for 6 spillere af hver. I Holdturneringen vil der komme 8 hold med (i stedet
for 5 i 2021) da vi har den største turnering. Vi håber alle klubber er tilfredse
med det flotte resultat. Vi har også i Landsudvalget nedsat et Uddannelsesudvalg
der som det første har lavet en ny Mesterskabsdommeruddannelse samt et
introduktionskursus er lavet. Vi tilbyder alle klubber dette kursus da vi har mange
nye spillere der IKKE kender reglerne og det er vigtigt alle spiller efter reglerne –
også når man træner. Tilmeld jeres klub til dette kursus5 Der er også kommet
regelændringer og trykket nye regler. De ændringer der er vedtaget er for at
undgå alle de diskussioner med dommerne – som kommer til at dømme
forskelligt.
Kommentarer:
Generalforsamlingen forespørger forbundet om de vil give tilskud til
dommeruddannelser i region Nordjylland

Senioridræt/Kurling/Cykling i Nordjylland
2021 har også været et år man helst vil glemme. Jeg kunne jo sige, at der ikke er
sket en skid og sætte mig ned.
Vi Havde planlagt følgende og aflyst:
Stolemotionskursus blev aflyst.
Kurling i Arden blev aflyst.
Seniortræffet i Brønderslev i blev aflyst.
Her er vore foreløbige planer for 2022
31. marts 2022
Generalforsamling i Hjallerup
Maj 2022
Inspirationsdag Brønderslev
Sep.-okt. 2022
Arden-træf
Som noget nyt vil der blive afholdt Cykeltræf i den tidlige sommer i Rørholdt.
Der er ikke så mange medlemmer i SIU Nordjylland, men vi håber at der kommer
flere nye medlemmer til vores kommende idrætsmøde.
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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
Som afslutning vil jeg gerne gøre opmærksom på de tiltag 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.

Tennis i Nordjylland
Der afholdes en hyggetennis turnering i Aalborg området med 3-4 klubber.

Round-net
Regionen har 3 klubber der spiller roundnet og der afholdes løbende stævner i
regionen.
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Regnskab v/kasserer Kaare Sagan Larsen

Regnskabet og budget gennemgås for generalforsamlingen
Kommentarer: Ingen kommentarer til regnskabet
Regnskab og budget godkendes af generalforsamlingen

AD5
Indkomne forslag: forslag der ønskes behandlet skal være kontoret i
hænde senest den 21-3-22. E-mail; post@dai-nordjylland.dk
Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen

AD6

Valg:

Kasserer Kaare Sagan Larsen – vælges igen
RL-medlem, på valg: Henning Hansen – vælges igen
RL-medlem, på valg: Poul Sørensen – Lars Nielsen
vælges for 1 år i stedet for Poul Sørensen
RL- 1. suppleant, Mads K. Larsen vælges
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RL- 2. suppleant, Poul Sørensen vælges
AD7

Eventuelt

Der var ingen pkt. under eventuelt
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