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Lars Bagger
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Aut. El-installatør

Bolig - Industri - Tele/data - Landbrug - Installation - Nybygning - Ombygning
Liftudlejning 14 m. speciallift på larvebånd

Medlem af Elfo/Tekniq • Mail-adresse: larsbagger@mail.dk

Jens Ørskov’s eftf.

NATURGAS/FJERNVARME - spørg:

JORDVARME • SOLVARME • FJERNVARME • NATURGAS

Veje VVS ApS • VVS-Installatør Jesper Veje • Vester Vase 17, Storvorde

2060 5616
info@veje-vvs.dk
www.veje-vvs.dk

FLE
montage

  Malerarbejde
  Tømrerarbejde
  Montagearbejde
  Ring for tilbud:

22 34 19 43
Poul Erik Fogh Larsen
Aagade 94  -  Gudumholm

- din garanti for godt håndværk!!!

LÅSESE RVICE
- al le  dage

Ring venl igst . . . .

LAG E RSALG

Pedersens TømrerforreTning
v/snedker/tømrermester Jørn Pedersen

Tlf. 21 47 93 17
Nørremarksvej 63  -  9270 Klarup - www.ptbyg.dk

diverse: Blæsten gik endda 
rigtigt frisk over Limfjordens 
vande, da Aalborg Cykle-Ring 
Motion holdt standerhejsning 
søndag. Temperaturen lå et 
par grader under frysepunk-
tet, så de 40 km blev en lidt 
kølig omgang for de ca 50 ryt-
tere, der var mødt op. Næsten 
ukendelige og pakkede ind fra 
top til tå. Men køres det skulle 
der.  Det gik fornuftigt ud til 
Nørholm i medvinden, men 
hjemad blev næserne kolde. 
Det inspirerede – traditionen 
tro – de mest vintertrænede til 
en dyst og spurt til Aalborg 
skiltet. Hjemme i klubhuset var 

der tændt op under suppen, så 
det varede ikke længe inden 
varmen bredte sig i lemmerne 
igen. Snakken gik om den 
forestående sæson, som bl.a. 
indeholder tur til Mallorca for 
andet år i træk. Megen god 
debat og info  var der også 
om ”Nordjylland Rundt” som 
igen er på terminskalenderen 
efter 2 års tovtrækkeri med 
den tidligere ledelse. Nu med 
AACR og Cykle Clubben Hjør-
ring som primære arrangører. 
Naturligvis bakket op af gode 
private kræfter. 

Standerhejsning
i sol og kulde

GisTrUP: Kassereren i LKB-
Gistrup, Hardy Pedersen, 
kunne på hovedgeneralfor-
samlingen i klubben forleden 
oplyse, at det i 2012 blev til et 
overskud på 224.702 kroner 
og det var noget højere end 
budgetteret. En del af forklarin-
gen på det store overskud er, at 
den hidtidige periodisering af 
kontingenterne i badminton og 
gymnastik ikke udføres længere 
så fremover registreres kontin-
genterne generelt i det år, som 
de indbetales i. Det betyder 
for 2012, at kontingentindtæg-
terne er steget, selvom der er 
blevet færre medlemmer. En 
anden væsentlig forklaring på 
det flotte resultat er, at der som 
følge af et pænt overskud på 
den 32. LKB Cup er overført 
i alt 675.221 kroner fra støt-
teforeningen LKB’s Venner. Midt 
på året ophørte LKB med selv 
at stå for rengøringen i haller 
og omklædningsrum med mere 
og det har givet en nedgang i 
indtægterne så alt i alt blev der 
omsat for 2.880.995 kroner, 
mens de samlede udgifter blev 
på 2.656.293 kroner. Over-
skuddet påtænkes anvendt til 
en foreningskonsulent og til 
installering af et internt info-
system i klubben, således at 

det kommer alle medlemmer 
til gavn. Afslutningsvis havde 
kassereren en stor tak til de 
ansvarsfulde afdelingsbesty-
relser, der er gode til at sætte 
tæring efter næring. Desværre 
er det uventede store overskud 
også et udtryk for, at aktivite-
terne er for nedadgående som 
følge af et faldende medlemstal 
i flere afdelinger.
 
For få blev valgt
Under valgene til bestyrelsen 
blev hovedformanden Kjeld 
Mølbæk genvalgt for endnu 
en periode på to år og det 
samme gjorde Mette Justesen 
som menigt bestyrelsesmedlem, 
mens det ikke lykkedes at finde 
et emne til posten som aktivitets-
koordinator på hovedgeneral-
forsamlingen. Som suppleanter 
til bestyrelsen blev Søren Dahl 
og Jens Tom Toft Jensen valgt 
og der var genvalg til Anders 
Jørgensen og Knud Hansen 
som revisorer, akkurat som 
Ole Sørrig blev genvalgt som 
revisorsuppleant. Afslutningsvis 
blev de af afdelingerne valgte 
formænd godkendt inden de 
fremmødte fik kaffe og brød på 
klubbens regning.

km@oehf.dk

Overskud igen i
LKB-GistrupGisTrUP: For andet år i træk 

arrangerede P4 Nordjylland 
på DR forleden en indendørs 
turnering i fodbold for alle 
interesserede firmaer, klubber 
og privatpersoner med mere 
og efter premieren sidste år i 
Nørresundby, valgte Danmarks 
Radio i år Gistrup Idrætscenter 
med de to haller til at afvikle 
året turnering. Der var i alt 24 
tilmeldinger til årets ”P-firma-
bold” og holdene blev inddelt 
i fire indledende puljer af hver 
seks hold. Dermed fik alle hold 
minimum fem kampe og kun 
vinderen af de respektive puljer 
gik videre til semifinalerne.
Det store stævne blev indledt 
om formiddagen og midt i det 
hele kom den tidligere både 

professionelle fodboldspiller og 
Superligatræner Erik Rasmussen 
forbi for at give et spændende 
indlæg, hvor der for alvor var 
trængsel i Gistrup Idrætscenters 
cafeteria. Efter turneringspau-
sen blev de sidste indledende 
kampe spillet og i de to sidste 
timer af stævnet var der direkte 
radio på P4 med ikke mindst 
semifinalerne samt finalen, 
afvekslende med P4’s velkendte 
popmusik. I den ene semifinale 
vandt de forsvarende mestre fra 
COWI med 4-2 over GM Pack 
Hadsund og i den anden semi-
finale vandt turneringens over-
raskelse, Eurowind Energy fra 
Hobro, suverænt med 7-0 over 
AMU Nordjylland. Finalen blev 
ganske spændende, men i de 
sidste minutter måtte de forsva-
rende mestre fra COWI overgi-
ve sig for vandrerpokalen blev 
overrakt til Eurowind Energy 
efter en finalesejr på 4-2.

km@oehf.dk

Direkte radio fra
Gistrup Idrætscenter

Erik Rasmussen holdt som altid et spæn-
dende indlæg for de mange fodboldspiller


