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AKTIVE 
FORENINGER
i Østhimmerland

4H klubber

Nordøsthimmerlands 4H/Mou 4H-klub
Kontaktperson: Ulla Frederiksen
Gl. Høstemarkvej 19, Mou, 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 17 83, 29 82 83 17 
E-mail: fl adkaergaard@mail.tele.dk

Mou Badmintonklub
Ladefogedvej 8, Mou. Tlf. 26 39 48 47
E-mail: info@moubk.dk

Badminton

Kongerslev Borgerforening
Kontaktperson: Rasmus Riemann Rasmussen
Kongensgade 34, 9293 Kongerslev
Tlf. 98 33 23 66
E-mail: rasmus.riemann@rasmussen.tdcadsl.dk

Borgerforeninger

Storvorde BMX-klub, SBK
Kontaktperson: Formand Torben Esbensen
Tofthøjvej 41 B, 9280 Storvorde
Tlf. 23 36 90 04
E-mail: formand@storvordebmx.dk

Klarup BMX-klub
Kontaktperson: Dorte Andersen
Skodsborgvej 88, 9270 Klarup
Tlf. 23 71 44 18
E-mail: skrivd@gmail.com

Klarup og Omegns CykleKlub
Kontaktperson: Finn Thomsen
Tolnevej 18, 9220 Aalborg Øst
Tlf. 22 30 26 63 
E-mail: gifi @mail1.stofanet.dk

BMX-/Cykleklubber

Romdrup-Klarup Beboerforening
Kontaktperson: Formand Mette Lilkær
Spartavej 2, 9270 Klarup
Tlf. 98 32 63 32
E-mail: beboerformand@klarupnet.dk

Beboerforeninger

Kongerslev Antenneforening
Kontaktpersoner: Bo Dahl
Tlf. 98 33 24 00
E-mail: ab.dahl@nrdc.dk

Antenneforeninger

Vaarst-Fjellerad Boldklub
Kontaktperson: Formand Tom Pedersen
Vaarstvej 173, 9260 Gistrup
Tlf. 98 16 99 10
E-mail: tsp@ntmail.dk

HK 89 Båndbyerne - håndboldklub
Kontaktperson: Jesper Christensen
Stationsvej 12, 9280 Storvorde
Tlf. 22 51 73 90
E-mail: formand@hk89.dk

Boldklubber

Ørnehøj Golfklub
Lundegårde 70, 9260 Gistrup
Tlf. 98 31 43 44
E-mail: golfklubben@mail.dk

Golf

HK 89 Båndbyerne - håndboldklub
Kontaktperson: Jesper Christensen
Stationsvej 12, 9280 Storvorde
Tlf. 22 51 73 90
E-mail: formand@hk89.dk

Foreningsoversigten
»Aktive Foreninger
i Østhimmerland«
bringes her i avisen
10 gange i 2013

MOU: Generalforsamlingen i 
Mou Idrætsforening holdes 
mandag den 25. februar.
Dagsordenen følger forenin-
gens vedtægter. Herudover 
ønsker bestyrelsen at opstille 
følgende forslag til ændringer. 
Den traditionelle ”Moufest”, 
som tidligere har været en fest, 
hvor alle frivillige i foreningen 
blev påskønnet, ønsker bestyrel-
sen at ændre, så den fremover 
er en fest, hvor alle betaler. I 
stedet for dette vil bestyrelsen 
gerne lave et nyt arrangement 
for de frivillige i foreningen. 
Det nye forslag er en heldags-
udflugt for foreningens frivillige 
og deres familier. Tanken bag 
dette forslag er, at bestyrelsen 
ønsker at tilgodese hele den 
familie, som bakker op om de 
frivilliges arbejde i foreningen. 
Bestyrelsen håber på stort frem-
møde til generalforsamlingen, 
så forslaget kan blive drøftet, 
og flest mulige kan få tilkende-
givet deres holdning.

Nyt forslag fra fodbold-
afdelingen
Endvidere har fodboldafde-
lingen opstillet et forslag til 
behandling på generalforsam-
lingen. Fodboldafdelingen 
ønsker en vedtægtsændring i 
forhold til afholdelse af afde-
lingsmøderne. Forslaget er, at 
afdelingsmøderne skal afhol-
des inden 8. februar i stedet 
for 31. januar, som det er nu. 
Hermed kan fodbold afholde 
afdelingsmøde sammen med 
standerhejsning for seniorer.
På valg i år er formand Maj-
ken Willis-Christensen, næst-
formand Susanne Jensen, samt 
to bestyrelsesmedlemmer Stine 
Saarup og Karina Astrup. Besty-
relsesmedlemmerne ønsker alle 
genvalg, men bestyrelsen vil 
gerne opfodre interesserede til 
at stille op, da Mou Idrætsfor-
ening er en forening i udvikling 
som værdsætter engagement 
og nye indput.
Se annonce her i avisen.

Generalforsamling
i Mou Idræts-
forening

terndrUp: Aalborg Cykle-Ring 
Motion, Aalborg Sportshøjsko-
le, Jægerkorpsets IF, Sundheds-
center Terndrup og Vejgaard 
Cykel Motion er gået sammen 
om at arranger MTB-O Vinter-
cup 2012 - 2013. 
1., 2., 3., og 4.,  afdeling er 
allerede gennemført mens 5. 
afdeling køres lørdag 9. febru-
ar fra Terndrup Klubhus og 6. 
afdeling i marts fra Arden
På 90 minutters køretid skal 
der opsøges, så mange af 15 
udstillede poster, som muligt. 
Vintercup er et orienteringsløb 
på cykel, hvor der ud fra et 
udleveret kort skal findes op til 
15 poster. Ved hver post er der 
et spørgsmål, og der skal mar-
keres for et af de 3 mulige svar. 
Kortene er i målestoksforholdet 
1:25.000 og er af nyere dato.

Der gives tillægsminutter i for-
hold til alder og køn. Der køres 
to og to. Der er forplejning efter 
løbet. 
Der gives 3 point for hvert 
spørgsmål, der svares rigtigt 
på – multiple choice med 3 
svarmuligheder, spørgsmålene 
er 5 fra sportsverdenen, 5 fra 
almen viden (geografi, histo-
rie, biologi ect.) og 5 faktuelt 
nyhedsrelaterede. 
MTB-Orienteringsløb er et 
åbent løb for alle hvor der ved 
sidste løb var omkring 100 
hold a 2 personer.
Der bliver tæt cykeltrafik i Tern-
drup og omegn når omkring 
200 cykler skal ud på orien-
teringsløbet i og omkring Tern-
drup.

akj@oehf.dk

MTB-orienterings-
løb i Terndrup

GUdUMHOLM: Gudumholm IF 
tager lørdag 2. februar officielt 
hul på udendørssæson 2013 
og det er mede en ny træner 
ved roret.
Den nye mand er Lars Aren-
drup, som er 25 år og bor i 
Aalborg. Han er oprindelig fra 
Sæby, men har de seneste år 
været en del af Aalborg Frejas 
førsteholdstrup. 
Lars er velkendt for spillerne, 
fordi han flere somre har spillet 
for GIF i idrætsuge, samt trænet 
en del indendørs med GIF i vin-
terhalvåret. 

- Vi er sikre på, at Lars er den 
rette person til at stabilisere før-
steholdet i serie 4, og vi ser 
meget frem til samarbejdet med 
ham i den kommende sæson, 
udtaler fodboldformand Rene 
Knudsen. 
Efter standerhejsningen vil Lars 
sammen med fodboldudvalget 
holde et spillermøde. 
Den tidligere træner Nicolai 
Larsen sluttede af med opryk-
ning til serie 4 og grundet fami-
lieforøgelse ønskede han ikke 
at forlænge for den kommende 
sæson. 

Ny herretræner i 
Gudumholm IF


