Referat af årsmøde i LOF NORD
mandag den 7. juni 2021 kl. 19,00
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby
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Referat:
1. Valg af dirigent
Mikael Simonsen, Byrådskandidat i Aalborg blev valgt.
2. Gæstetaler:
Rådmand Mads Duedahl, Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Budskaber til folkeoplysningen;
• Folkeoplysningen utrolig vigtig lige nu.
• Fællesskaber er presset
• Værdikampen for næste generation er vigtig – folkeoplysningen løsning
• Enkeltstående sport er godt, men du mangler fællesskabet
• Dannelse fokus vigtig – det er der behov for. Meningsfulde fællesskaber
• Fleksibilitet vigtig i fremtiden. Tilpasse den nye måde at tænke på
LOF NORD ● Godthåbsgade 8 A ● 9400 Nørresundby
Telefon 5918 3350 ● e-mail: nord@lof.dk ● lof.dk/nord

Fortalte om sin baggrund for at gå i regionspolitik.
• Involvering af befolkningen
• Økonomi skal der styr på
• Ulighed i sundhed
• Psykiatrien – både den fysiske og mentale
• Regional vækst

3. Beretning fra
a. formand Hanne Richter
År 2020 har desværre været præget af COVID19 – og aktiviteterne har været meget
ustabile og udskudt den ene gang efter den anden – og i lange perioden har der været
helt lukket.
Det har været forbundet med mange frustrationer for underviserne og ikke mindst for
kursisterne.
Man kunne jo så forestille sig at skolelederen har holdt ”fri” for hvad skal han lave når
alle aktiviteter er lukket ned?
Nej -desværre sådan har det ikke været - der har været endnu flere opgaver end der
plejer – og meget anderledes opgaver.
Vores skoleleder i Nord - har under hele forløbet haft en tæt dialog med vores
kursisterne og med vores underviser, der har været mange kompensationspakker der
skulle søges hjem og holdes styr på.
Der har været afholdt rigtig mange møder mellem skolelederne og landsorganisationen
for hele tiden at være på forkant.
I LOF er vi jo heldige – vi har Kim Valentin MF – folkeoplysningsordfører,
biblioteksordfører, medlem af kulturudvalget o.s.v. samtidig er han formand for LOF
– så vi har én der i den grad har kæmpet for aftenskolerne og selvfølgelig LOF – i
folketinget
– og det har været nødvendigt – vores kulturminister er ikke så fleksibel og bøjelig som
man kunne ønske – men vi har fået nogle ”pakker” igennem som vi kan være tilfredse
med
– vores største udfordring har været de mange op- og nedlukningen, og frustrationerne
omkring hvor mange må der være til de forskellige ting – og den løbende justering af
situationen – eller mangel på samme.
– Den frustration vi har haft i befolkningen har bestemt også smittet af på aftenskolerne.
Vi har en kæmpe opbakning fra Aalborg Kommune bl.a. fritidschef Erik Kristensen han har i høj grad været vores inspirator til at få enderne til at når sammen.
Der har været afholdt formandsmøde i LOF på teams - på mødet anbefalede man, at
LOF afdelingerne udarbejder egne planer for genstart af LOF – hovedpunkter kunne
bl.a. være:
•

Indhold til forårs- /sommersæson –
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•
•
•

Dialog med afdelingens undervisere om genstart
Info til vores kernekunder om aktuelle tilbud – samt annoncering af vores tilbud
Det er en nyhed at tilværelsen igen er normal – så historien skal ud.

Jeg er sikker på at skoleledere besvarer disse punkter – senere.
Der har også være afholdt landsstyrelsesmøde i maj på teams et spændende punkt var
bl.a. hvilke kompetencer har vi brug for i vores lokale bestyrelser i de kommende år?
Herunder hvordan sikrer vi, at bestyrelserne kan tage ledelse, tænke strategisk og have
fokus på udviklingen?
Og i øvrigt hvordan bygger vi videre på det gode vedholdende bestyrelsesarbejde vi
har?
Rigtig gode emne som vi selvfølgelig vil /har drøftet i FU og berørt i bestyrelsen – ja vi
har taget lidt fat – og det vil Jørgen Moth ganske kort komme ind på efter skolelederens
indlæg.
Vi har i perioden holdt få FU møder og bestyrelsesmøder, men vi – næstformanden,
skoleleder og undertegnede har løbende været i dialog - så hjulene er holdt i gang.
Nu ser vi fremad – og vi glæder os til at komme i gang - vi har rigtig mange ting i
støbeskeen – vi har bl.a. en god dialog med diverse patientforeninger, vi forsøger at
tænke nyt, og se nye muligheder for at nå ud til vores kursister fremover.
Covid 19 har sat sine spor og undervisningen, behovet, deltagelse vil ikke fremover
være som det var – der er opstået andre behov og rutiner.
Selv om det har været et COVID19 år – så har det været et tilfredsstillende år for LOF
NORD, vi har ikke haft mange aktiviteter, men det har vores konkurrenter heller ikke,
vi kommer ind på det senere – vores økonomi er stadigvæk svagt opadgående – og det
er vi meget tilfreds med.
Vi sparer hvor vi kan – vi har altid fokus på vores økonomi - vi er blevet rigtig god til at
dele på FB – vi skal være endnu bedre til Instagram og LinkedIn – vi laver nogle få
infobreve til avisen.

Jeg vil ikke komme nærmere ind på vores aktiviteter og vores udfordringer i den
forbindelse – det kommer skolelederen ind på.
Afslutningsvis vil jeg sige som sidste år – vi er stolte af det arbejde vi laver –
basisforretningen i LOF Nord er på plads – men vi er sårbare og det arbejder vi med – vi
har nogle mål som vi styrer efter:
•
•
•
•
•

Vi vil have stabil drift
Vi vil fastholde vores kernetilbud
Vi vil igangsætte nye tiltag
Vi er åben for samarbejde
Vi vil benytte / udnytte vores netværk.

Men vi vil aldrig gå på kompromis med kvaliteten frem for kvantiteten.
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Til allersidst vil jeg sige tak til dig Jan (Vestergaard) for nogle gode snakke og sparring
– tak for din indsats – du lever fuldstændig op til vores vision i LOF NORD: du
overrasker og tilstræber at give lidt mere end det man kan forvente. TAK for det.
Tak til bestyrelsen for samarbejdet – og en særlig tak til dig Mads (Sølver) fordi du
sprang til da jeg havde brug for en pause.

b. skoleleder Jan Vestergaard
Tilbagekig på 2020
Aktivitet
Nedlukninger fra marts-juni og december til 21. maj 21
Oktober – forsamlingsforbud på max. 10
November – Brønderslev lukket ned 3 uger
1392 timer hvis vi kigger i tilskudsregnskaber, dvs. både gennemført og aflyst
1020 timer i faktuel gennemført undervisning, dvs. nedgang på 26%
Underviserne har fået deres løn via hjælpepakkerne fra stat og kommune. Aalborg
kommune er gået foran, og bliver ofte – internt i LOF – omtalt som foregangskommune.
Når vi roser forvaltning og politikerne i Aalborg kommune, skal vi også huske at
aftenskole samrådet har en stor rolle i forhold til de vilkår vi har på området. Det er også
samrådet der er årsagen til, at aftenskolerne nu er inviteret ind som aktør i Idrætsmødet,
som skulle være i juni i år, men er udskudt til august.
Oven på nedlukning i foråret forsøgte vi os med lidt online og udendørs, men her var
stopklodsen intern derhen, at vore undervisere ikke var så gearet til disse muligheder.
Men på landsplan blev online heller ikke en succes.
Mange ambitioner og planer om udbud blev spoleret af Corona, ikke kun nedlukningerne,
men også folks frygt og dermed både afbud og manglende tilmelding til nye tilbud.
I marts 20 var vi langt fremme med Patientforeningerne via fællesmøde på
NORDKRAFT, hvor vi havde deltagelse af Diabetes, Gigt, Hjerneskade, Osteoporose,
Kræftens Bek. Og hjerteforeningen har vi i forvejen samarbejde med.
Dem følger vi op på nu, hvor det hele ser ud til at genåbne.
En positiv oplevelse i alle udfordringerne var, at vi i 2020 fik lidt i gang i landsbyerne, i
form af Bislev hvor et pilates forløb startede meget hurtigt. Vi skulle også udbyde et
motionshold for især mænd, men det satte Corona også en stopper for. Den bliver til
gengæld udbudt igen til efteråret.
I 2020 nåede vi at gennemføre foredrag med Peter Tanev, Vognmandens datter (om
mobning) og et sundhedsforedrag. Charlotte Bøving, TV lægen var også på programmet
som samarbejde med Ulsted, men nåede aldrig at blive gennemført.
En stor del af vor aktivitet ligger på Tove´s skuldre i form af hendes lidt over 100 kursister
på 8 hold. Og det har været imponerende at opleve den opbakning vi har oplevet fra dine
kursister. Det kan vi takke Tove for, idet hun har en god kontakt til og med deltagerne.
2021
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Hvad så nu, hvor vi er åbnet igen 21. maj.
Hjertemotion i Nørresundby kom i gang straks, ovenikøbet med 2 ugentlige mødegange.
Seniordanserne i Kulturbroen er også startet på kort forløb og Tove har fået 6 hold i gang.
Hen over sommer fokuserer vi på oplevelser, bl.a. tur til Springeren og i Fjordbyen. Jeg
håber bestyrelse og de fremmødte vil hjælpe med at få tilmeldinger via venner og
bekendte, netværk o.a.
Med Jørgen Moth som tovholder udbyder vi nu også Golf og Yoga samt Golf og
Paddleboard. Også her må der være mange emner via jeres netværk, der kunne se en
oplagt mulighed for at bruge 2 dage enten med ægtefælle eller god ven.
I sidste uge sendte jeg ansøgning afsted til en genstartspulje for +60 og den blev bevilget,
så vi nu udbyder 2 gratis gåture/forløb i naturen, dels i Lundby Bakker og dels i Hammer
bakker. I alt er det 8 mødegange, og Jørgen Moth og formanden har meldt sig som gåvært nogle gangene, men er der andre der gerne vil byde sig til, hører jeg gerne.
Efteråret planlægges ud fra, at alt er normalt. Jeg i dialog med flere af dem vi forsøgte
som nye tilbud, for at se om de er klar igen. Her taler vi Fransk, Spansk, Chi gong,
Historie, familieøkonomi, Mad m.m.
Undervisere er en mangelvare, og alle der i omgangskredsen opsnapper bare den mindste
interesse for at være underviser hos, skal straks sende dem videre til mig.
Brønderslev er lidt udfordret af, at vort gode tilbud i samarbejde med Kræftens
bekæmpelse og Sundhed mangler en underviser. Emma er gravid så her er jeg på jagt
efter ny underviser.
Til gengæld har jeg også her været i puljerne og vi ligger inde med ca. 45 tkr. til nyt
samarbejde med Sundhed omkring ensomhed. Atter gåture i naturen, denne gang med
indlagt motion og aktivitet.
Hjørring er vort smertensbarn. Vi vil så gerne, men det er så svært. Vi havde i 20 planer
om at følge op på besøget i Hirtshals omkring verdensmålene, og før nedlukningen sidste
år havde jeg også et godt møde med Vibeke Haaning, som har yoga studie i Hjørring.
Begge følger jeg nu op på.

Valget
Ved sidste årsmøde blev konkret nævnt Ulla Astman contra V kandidat, som jo nu er
Mads Duedahl, Søren Gade i clinch med Morten Helweg, samt en lidt større satsning hvor
alle aftenskoler var fælles om emnet ”Fra diktatur til demokrat”.
Alt er noteret og der skal arbejdes videre på disse så LOF bliver synlig i valgkampen.
Tak for kampen til min bestyrelse for god sparring når jeg ringer og beder om det, samt
særlig tak til formanden, der jo følger driften tæt og vi har et godt samarbejde om at få
udviklet LOF NORD
Tak for ordet.
Under punktet orienterede bestyrelsesmedlem Jørgen Moth om ideen, at der var LOF
ambassadører i hver landsby og for så vidt angår Aalborg har han nu kontaktpersoner til
alle samråd der kunne kontaktes med ideen.
Side 5 af 6

Birgitte Josefsen nævnte, at man også kunne finde gode emner på www.borger9700.dk
som dækker Brønderslev.
4. Godkendelse af revideret årsregnskab 2020
Godkendt. Efterfølgende var der spørgsmål til den gæld vi har til Aalborg kommune, og
næstformand Mads Sølver Pedersen forklarede kort om forløbet.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – på valg er:
a. Hanne Richter, Aalborg – for 1 år GENVALGT
b. Christina Munk, Hjørring – for 2 år GENVALGT
c. Mads Sølver, Frejlev – for 2 år GENVALGT
d. Inger Poulsen, Nibe – for 2 år GENVALGT
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
e. Christian Nielsen, Brønderslev
f. Ole Friis, Aalborg
g. Jørgen Moth, Gistrup
h. Poul Erik Pedersen, Hjerteforeningen, Aalborg
i. Martin Vogdrup Olesen, Nibe
j. Tove Riis Flensburg, underviserrepræsentant

7. Valg af revisor – Jørgen Pedersen og Birgitte Josefsen
Genvalg
8. Eventuelt
Under punkt var der spørgsmål til LOF s organisering og størrelse på landsplan.
Formanden takkede dirigenten og for fremmødet og en god debat.
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