Regionens beretning
2018 har været med både op og nedtur for region nord, et af vores medlemmer i RL valgte at
trække sig midt i perioden, hvilket vi kun kan sige, vi er meget kede af, men vi ved han nu bruger
sine gode kræfter et andet sted i DAI.
Vi har i 2018 lært vores nye forbundsformand Peer Huniche, at kende og det er kun positivt.
2018 blev også året hvor vi tog afsked med Polle som konsulent, vi havde frygtet hvad der ville ske
når vi i nord, stod uden konsulent, vi blev meget overrasket/glade da vi fik en ny konsulent, nemlig
Poul Sølvstein, som ikke bare er blevet konsulent i det jyske, men også flyttet fra Sjælland og til
vores dejlige ”land”.
I vores idrætter er der ikke sket den store forandring i forhold til 2017, stadig for få deltagere i
idrætterne og ledere i nogle udvalg. Heldigvis har vi stadig mange deltagere i vores største idræt
Krolf.
Vores idrætsanlæg er fuld af aktivitet, men på fodboldbanerne er det desværre klubber udefra.
Rengøringen af klubhuset har hele 2018, været i top, tusind tak til vores rengøringskone. Også stor
tak, til det aktive oprydningshold, som har gjort kælderen rydelig og rar at være i.

Idrætsaktiviteter
Fodbolden nåede bunden i 2018, kun 4 hold i en 7-mands turnering, men vi håber og tror på, vi
her i 2019, får samlet et fodboldudvalg, vi har haft annonce i lokalaviser i området, brugt
facebook, så vi beder til det giver pote, både i foråret til 7-mands men bestemt også til efteråret i
indendørs.
I vores ”gamle” nye idræt bordtennis har der været afholdt et par stævner.
Vores familiecamp blev i 2018 gennemført med kun 1 leder og meget lavere deltager antal, vi
troede måske det var sidste år vi kunne gennemfører den, men den blev i 2018 igen gennemført,
med stor succes, så indbydelserne er atter sendt ud, vi håber på mange flere deltagere i 2019.

Konsulenter
Som jeg skrev i indledningen, har vi sagt farvel til Polle og goddag til Poul, noget som vi ser positivt
på, vi har for det første ikke mistet Polles passion/viden for DAI, da han nu virker som frivillig
idrætsrådgiver, og vi har fået en ny Poul, og nye øjne kan jo sommetider åbne nye veje, vi glæder
os meget til samarbejdet med dem begge.
En meget stor tak skal også lyde til Thomas Ahrentz for hans periode i Nordjylland – han boltrer sig
nu i Midtjylland.

Økonomi
Vores økonomi er stadig ikke noget at juble over, vi har i 2018 måtte afskrive mange penge, som vi
har opgivet at inddrive delvis eller helt hos de mange skyldnere. Men nu er der strammet meget
op og vi kan kun se fremad, en ting er vi helt sikker på i RL, ingen som er afskrevet, kan deltage i
aktiviteter inden den gamle gæld er betalt. Vi fortsætter også i 2019 med kørselsgodtgørelse på
2,50 kr. en kedelig men nødvendig besparelse.
Kaare og Ole er gode til at søge tilskud hos forbundet til forskellige tiltag i Nord, oftest med
positivt resultat.

Slutord
Det er lidt sørgmodigt at skrive beretningen i år, da jeg ved det er min sidste beretning, jeg har
valgt at stoppe som formand, pga. jeg ikke føler jeg kan slå til, når jeg samtidig har 6 dags
arbejdsuge. Mange møder ligger i min arbejdstid, har ikke længere lyst at bruge fridage eller
feriedage på dette. Men jeg fortsætter gerne i RL, bare på en anden post.
Tak til forbundet for det gode samarbejde, og ikke mindst en ny konsulent.
En kæmpe stor tak til Aalborg kommune for det gode samarbejde.
Tak til Kenneth Børgesson som har valgt at stoppe i RL, han har valgt at bruge sine kræfter i
familieidrætten.
Tusind tak til alle jer frivillige i DAI, uden jer var vi ingenting.
Jeg glæder mig til de nye udfordringer i RL.
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