
Formandens beretning fra Støttekredsens generalforsamling den 16. april 2018. 
 
Vi har i bestyrelsen for Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole haft et travlt år med mange 

spændende arrangementer og naturligvis fulgt skolen fra sidelinien, hvor der bl.a. har været 

udskiftning i ledelsen. Vi har budt velkommen til Karsten, som vi håber er faldet godt til rette og 

nyder det nye job og sagt tillykke til Eva, som nu er ene om at være forstander på skolen efter Ole 

Wille besluttede at søge nye udfordringer.  

På Nordjyllands Idrætshøjskole handler idrætten om venskaber, fællesskaber og oplevelser. Værdier 

som Støttekredsen 100% bakker op om samtidig med, vi medvirker til, at Nordjyllands 

Idrætshøjskole til stadighed fungerer som kulturinstitution.  

Vores mål er bl.a., at være en forening, der kan levere midler og oplevelser til skolen og dens elever, 

og da vores økonomiske resultat for 2017 er rigtig flot, har vi levet op til den forventning. Vi har 

gennem årene bl.a. ydet tilskud til adskillige elever, tilskud til sportslounge, tilskud til flygel og 

tilskud til de nye, fine stole i foredragssalen. Fornylig har vi støttet indkøb af en PR-stand. 

Vi har afholdt vores bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden, hvor mange ting bliver klarlagt, 

mange emner bliver vendt og endnu flere kunstnere bliver diskuteret. Det er en stor udfordring at 

vælge de rigtige og der er mange om budet. Det vælter ind med spændende arrangementer fra de 

større byer men bestemt også fra de mindre og i Brønderslev, er der også andre dygtige foreninger, 

som tilbyder foredrag og musik. 

Vi har i perioden haft besøg af Claus Robl, som fortalte om verdens længste cykelløb i USA og også 

Johannes Langkilde, som fortalte om sin tid i USA og det amerikanske valg. 

Vi havde hørt om det 13-personers store orkester som fremfører Eagles album Hotel California og vi 

besluttede os at vove os ud i det. Det var et meget stort set-up, men alting lykkedes og det var en 

fantastisk aften. 

Ligeledes var det en meget festlig aften, da danseorkestret HOOP afholdt deres 35 års jubilæum på 

skolen og hvor koordinering endnu engang var en vigtig brik. Alt forløb planmæssigt og endnu 

engang viste skolens køkken deres gode kulinariske kunnen. 

Til årets nytårskoncert var det igen et veloplagt Prinsens Musikkorps der kom sammen med Bodil 

Jørgensen og til en næste fyldt sal. Festligt og fornøjeligt. 

Jonah Blacksmith viste sig også at være et godt valg og her så vi gæster, som måske ikke havde 

været på skolen før, og der var helt sikkert ingen der gik skuffede hjem. 

I samarbejde med Højskoleforeningen Vendsyssel arrangerede vi aftener med Peter Qvortrup og 

Rikke Nielsen. Peter fortalte på en sjov og humoristisk måde om nogle af de ting, han har mødt 

gennem sit job og hvordan man kan give sit liv et serviceeftersyn. Rikke mødte op, glad og smilende, 

og fortalte om, hvordan hun er kommet videre ovenpå de mange udfordringer, livet har budt hende. 

Ældresang under ledelse af Else Højgaard har i år 30 års jubilæum og den 7. april blev det ekstra 

markeret med et arrangement med spisning og derefter koncert med Den gamle sangskat. Det er et 

fantastisk stykke arbejde Else yder og tak til ”vores” Helle, som er bindeled mellem Else  og 

støttekredsen. 



Det er altid en stor fornøjelse at færdes på skolen og møde de engagerede medarbejdere og de 

mange elever, som der er mere end 100 af. Det er meget svært ikke at smile og nyde alle de unge 

mennesker og de dygtige medarbejdere som altid bakker os op. Ingen nævnt ingen glemt men 

alligevel en ekstra tak til Marianne på kontoret, Lone i køkkenet og ikke mindst pedellerne, som altid 

møder op i godt humør og med hjælpende hænder. Også dejlige og hjælpsomme elever møder vi ved 

forskellige lejligheder. 

Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for et dejligt samarbejde. Vores møder bliver altid afholdt i en 

god og positiv ånd. I møder op med godt humør og gode input og som altid er I klar til at tage en 

tørn ved vores arrangementer. Også tak til jeres koner og mænd, som ofte møder op og giver en 

hjælpende hånd. 

Da vi får tilskud fra hverken staten eller kommunen, er det af den største betydning for os, at vi får 

opbakning andre steder fra.  

Derfor skal der lyde en særlig tak til vores andre samarbejdspartnere for et godt og spændende 

samarbejde. 

Tak til 

Vores medlemmer som støtter Nordjyllands Idrætshøjskole 

Vores trofaste sponsorer 

Spar Nord som sælger vores billetter 

Klub Nordjyske   

Oplandsavisen/Nordjyske for stor opbakning og flot omtale af vores arrangementer  

Else Højgaard 

Højskoleforeningen Vendsyssel ved Johannes Bjerre 

 

Efter 15 år har jeg valgt at takke af. Det er vemodigt, men jeg tror på man skal trække sig mens tid 

er og tror på, det er vigtigt med nye kræfter, nye øjne og nye ideer. Jeg vil trække mig med så mange 

gode minder gemt i mit hjerte og kan se tilbage på så mange skønne oplevelser. Jeg har mødt så 

mange spændende mennesker gennem tiden og det sammenhold vi har haft i bestyrelsen vil jeg 

endnu engang gerne sige tak for. Jeg vil komme til at savne jer. 

Støttekredsen fortsætter og ser frem til endnu et spændende år, hvor jeg er sikker på, den fortsat vil 

bidrage til gavn for NIH, eleverne, medarbejderne vores medlemmer og vores by. 

 
 

 


