
 
 

 
Husk Generalforsamlingen  

  1. kvartal 2018 

Nyhedsbrev 

Vigtige datoer 
Januar 

 
 
3. jan. Badminton start 
 (næsten udsolgt i tider) 

4. jan. Skydning start 
 (stadig åben for tilmelding) 

8. jan. Billard start 
 (lukket for tilmelding) 

15. jan Bordtennis start 
 (lukket for tilmelding) 

Februar   

6. feb. Generalforsamling 
(tilmeldingsfrist 25. januar) 

12 feb. Håndbold start 
(tilmeldingsfrist 26. januar) 

17. feb. Bowling stævne  
(tilmeldingsfrist 5. januar) 

Marts   
7. mar.  Gokart inde-stævne 
 (tilmeldingsfrist 13. februar)   

April  
 3 arp. Fodbold start 
 (tilmeldingsfrist 12. marts) 

Maj   
28. maj Ladywalk 
  (tilmeldingsfrist 30. april) 

Tilmelding åben for Mandehørm og Ladywalk: 
Vores to største events har nu begge åbnet for 

tilmeldingerne 2018.   

Et stort tak til FORMANDEN   
Verner Sørensen har gennem de seneste 22 år været formand for en af 
Aalborgs største idrætsforeninger, nemlig Aalborg Firmaidræt. Dertil 
skal siges, at foruden de 22 år som formand har Verner været 
næstformand i lige som mange år. Med alt i alt 46  år som frivillig 
leder i Aalborg Firmaidræt, ønsker Verner at trække sig, mens han 
stadig er på toppen. Derfor kan vil kun sige mange tak for den 
ernorme indsats som er blevet lagt i foreningen fra Verners side.  

Det vil også sige at vi skal have en ny formand. En formand med 
forståelse for både den foreningsmæssige samt den forretningsmæssige 
del af vores virke. Derudover søges en formand, med gode 
lederegenskaber og flair for at organisere og bevare overblikket. Det 
skal være en person, der ser mulighed frem for begrænsninger. 

Har det fanget din interesse, læs mere på www.aalborgfirmaidræt.dk. 

Mandag den 5. februar afholdes generelforsamling. Vi starter kl. 18:00 
med spisning, derefter forsættes med generelforsamling kl. 19:00. 

2 personer fra hver firmaklubs bestyrelse har møde- og stemmeret. 

Sidste frist for tilmelding er torsdag d 25 januar 2018 på tlf. 9819 0522 
eller på mail: info@aalborgfirmaidraet.dk                                             . 
Ved tilmelding oplyses om man kommer til spisning eller kun 
generalforsamlingen, samt navne på stemmeberettiget. 

NB: husk tilmelding er bindende.   
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Årets Julemærkemarch rammer 
højt deltagerantal  
Årets Julemærkemarch løb af stablen søndag den 
3. december ved Nørresundby idrætscenter.  

Hvis du ikke ved hvad Julemærkemarchen er, så 
er det kort fortalt, et velgørende arrangement, hvor 
man er på en gåtur på enten 5 eller 10 km. Hele 
overskuddet fra arrangementet går til de 4 
julemærkehjem i Danmark. 

Deltagerantallet til årets march i Aalborg var 274 
deltagere. En lille tilbagegang fra sidste år, men 
stadig i den flotte ende.  

Vi takker alle, der har ydet en indsats, enten som 
arrangører, frivillig eller deltager. Uden jer ville 
der ikke være nogen penge til at kunne gøre en 
forskel på julemærkehjemmene rundt i det danske 
land. Vi håber på lige så stor opbakning til den 
næste år. 

Tilmelding til Håndboldturneringen   
 Håndboldfeberen er over os i disse måneder, med 
både VM og EM på henholdsvis dame og herre 
siden.  
Os fra Firmaidrætten opfordrer derfor til, at vi skal 
tage den passion for sporten, blandet med motion 
og hyggeligt samvær. Dette giver sammenlagt 
Aalborg firmaidræts håndboldturnering, som vi 
inviterer til. Turneringen spilles i Nørresundby 
idrætscenter over 4 mandage. 
Afviklingsperioden er fra den 12. februar til og 
med den 5. marts fra kl. 18:45. 
 
Der kan tilmeldes i herre, dame og mixrækker.  
Vi er gerne behjælpelig, hvis der mixes på tværs af 
klubberne, for at kunne stille et 
hold. 
 
Husk tilmelding senest fredag den 
26. januar 2018 
 

Gokart inde-stævne 

Lørdag d. 17. februar 2018 er det tid til vores årlige 
bowlingstævne. Stævnet starter fra kl. 12.00 i 
Løvvang Bowlingcenter. 

Der kan tilmeldes hold af 2 personer i herre, dame 
og mix rækker. Du kan også foretage en individuel 
tilmelding. 
Der spilles 3 serier efter DFIF’s turnerings- og 
spilleregler, med præmier til nr. 1 og 2.  

Husk tilmeldingsfristen 
er senest d. 5 januar. 

Nyt medlem til bestyrelsen?? 
 Op til vores Generalforsamlingen i februar, har vi 
muligheden for at udvide bestyrelsen med 2 ekstra 
medlemmer.  
Så hvis du vil arbejde med det danske foreningsliv 
på en anderledes måde, så har du chancen i 
firmaidrætten. Her kan du være med til at præge 
fremtidens firmaidræt. Med andre ord, her er der 
er mulighed for at gøre en forskel.  
Lyder det som noget for dig? Skriv til os på mail.  
 

Bowling turnering  

Skal du have prøvet den indre racerkører af. Så har du 
muligheden til Aalborg firmaidræts gokartstævne, 
onsdag d. 7 marts fra 18.30 til 21.00. 

Hvert hold består af 4 personer, og hvert hold kører i 2 
timer. Kørestilen er Le Mans.  
 
Der er plads til 10 hold. 

Der gælder først til mølle princippet. Så meld jer så 
hurtigt som muligt, hvis i vil med… 


