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QNorth er et CSR projekt og støtteforening under håndboldklubben EH Aalborg. 
Foreningens formål er i videst muligt omfang at skabe mulighed for kulturelle og 
sportslige aktiviteter i Nørresundby med EH Aalborg APS som platform og 
facilitator, for at skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved 
at leve, bo og arbejde i Nørresundby og Nordjylland. Foreningens fokus er at skabe 
værdi for områdets piger samt styrke grundlaget for kvindesport og eksisterende 
foreninger på nordsiden.

Læs mere omkring QNorth på:
www.ehaalborg.dk/qnorth

FORMÅL



QNorth & EH Aalborg ønsker at være en del af Aalborg og lokalområdet og vil tage 
aktiv del i at skabe oplevelser for alle interesserede i alle aldersgrupper, med 
særligt fokus på unge piger og børn. Disse aktiviteter skal være i samarbejde med 
klubbens sytten samarbejdsklubber og øvrige foreninger, hvorpå der kan opnåes 
øget værdi for både aktiviteternes deltagere, samarbejdspartnere samt EH Aalborg. 
På den baggrund iværksætter EH Aalborg nu en social indsats i form af en 
støtteforening med det formål at skabe mulighed for kulturelle og sportslige 
aktiviteter i Nørresundby med EH Aalborg APS som platform og facilitator, for at 
skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og 
arbejde i Nørresundby og Nordjylland. Samtidigt ønsker  QNorth at styrke 
lokalområdets kvindelige sportsforeninger på tværs af sportsgrene og alder og 
medvirke til at rammerne for kvindelig elitesport styrkes.

FILANTROPI



INTERESSENTER

QNorth vil på baggrund af  ønsket om at skabe værdi for foreningens hovedformål, 
samtidigt inddrage en række interessenter i afviklingen af aktiviteter. Særligt EH 
Aalborg´s samarbejdsklubber og frivillige samt klubbens nuværende sponsorer og 
samarbejdspartnere er identificeret som afgørende aktører i en succesfuld udførsel 
af projektets aktiviteter. Foruden nuværende samarbejdsklubber vil QNorth 
samarbejde bredt med foreninger indenfor andre sportsgrene og skabe realtioner og 
oplevelser på tværs af sportsgrene. Foreningens fordelingsnøgle giver mulighed for at 
lave relationsskabende ved at yde et økonomisk bidrag imod hjælp til udførsel af 
aktiviteter.
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VÆRDISKABELSE & AKTIVITETER

Som led i arbejdet med at opfylde foreningens målsætning vil CSR projektet afholde 
en række aktiviteter i løbet af året med udgangspunkt i en årlig aktivitetsplan. Der 
vil være aktiviteter med direkte relevans for EH Aalborg´s kerneprodukt håndbold, 
herunder håndboldskoler og tilskuer oplevelser, mens der samtidigt vil være 
aktiviteter der favner bredt på tværs af alder og foreningernes kerneprodukt. 
Hovedparten af aktiviteterne vil være rettet mod formålets målgruppe, mens der 
samtidigt vil afvikles enkelte større events for pårørende og andre interesserede 
deltagere. Foruden de planlagte aktiviteter vil CSR-projektet arbejde strategisk med at 
lave en særlig indsats omkring skoler og institutioner og her inddrage spillere til
at skabe kvindelige rollemodeller, som kan inddrages i uddannelsesforløb omkring 
sund kost og gode studievaner.



KOMMUNIKATION
BUDSKAB

QNorth ønsker at kommunikere følgende budskab med udgangspunkt i projektets 
generelle formål. QNorth som forening, samt projektets aktiviteter skal forstås som 
en passioneret støtteforening sammensat af erhvervsledere og forenings-ildsjæle med 
et stort socialt ansvar som aktivt arbejder på at skabe oplevelser og muligheder i 
lokalområdet og omkring 9400 Nørresundby. Gennem aktiviteterne skal deltagerne, 
på tværs af gæster, samarbejdspartnere samt frivillige hjælpere, bidrage til en større 
samhørighed blandt de lokale borgere og derved knytte bånd og skabe kontakter 
der udvikler sociale netværk samt øger glæden ved at bo i lokalområdet. I praksis vil 
QNorth benytte sig af faktiske personer, herunder frivillige eller nøglepersoner fra 
foreningerne der deltager i afviklingen, til at fortælle historien og synliggøre 
fordelene ved at tage del i dette fællesskab.



KOMMUNIKATION
PLAN

Kommunikationsplanen tager udgangspunkt i projektets årlige aktivitetsplan der løber 
pr. sæson hvori de pågældende aktører og interessenter indgår, samt tidspunkt og 
metode for kommunikationen. Kommunikationsplanen beskriver hvilke tiltage der 
iværksættes forud for hver aktivitet, samt den daglige kommunikation via projektetes 
øvrige platforme herunder LinkedIn, Facebook, Instagram, Hjemmside og 
Nyhedsbreve. Kommunikationsredskabet er ydermere inddelt i kommunikationsbehov 
for at identificere hvilke informationer har særlig relevans for de enkelte aktører. 



QNorth vil metodisk arbejde med analyse af projektets målopfyldelsesevne. Foruden 
vurderingen af evnen til at opfylde det erklærede mål skal analysearbejdet løbende 
forbedre aktiviteterne og sikre at aktørerne får mest mulig værdi og føler en 
involveringsgrad og påvirkning på projektets aktiviteter.

Der vil arbejdes systematisk med at indhente erfaringer og vejledning fra 
kvalificerede fagfolk i kontakten og omgang med  børn og unge. 

Projektets analysearbejde vil nedskrives i en årlig bæredygtighedsrapport.

EVALUERING



Henrik Skals
Direktør EH Aalborg

hs@ehaalborg.dk

Monica Aaen
Bestyrelsesformand

moa@sparv.dk
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"For Port of Aalborg er CSR en integreret 
del af vores DNA og strategikoncept. 
Derfor er det oplagt at være en del af Q 
NORTH, hvor vi kan være med til at 
udvikle og støtte aktiviteter specielt rettet 
mod piger og kvinder, samtidig med at vi 
støtter den lokale elitehåndboldklub for 
kvinder. Som en stor og aktiv 
erhvervsaktør tager vi vores ansvar 
alvorligt, når det gælder om at bidrage til 
grundlaget for et godt liv for borgere i 
både arbejds- og privatlivet.

Omdrejningspunktet for udvikling af 
erhvervslivet i Aalborg er evnen og 
villigheden til partnerskaber, og det spiller 
derfor en central rolle i alle vores 
CSR-initiativer. Uden partnerskaber, ingen 
udvikling.

Det har været vigtigt for os at tegne et 
partnerskab i Q NORTH, hvor vi kan være 
med til at gøre en forskel, men hvor vi 
også får noget tilbage.

Det gør vi med Q NORTH"

DERFOR ER VI MED!

Ole Brøndum
CSR Seniorkonsulent
Port of Aalborg

www.ehaalborg.dk/qnorth



"I Sparekassen Vendsyssel vægter vi det 
lokale samfundsansvar højt. Vi ønsker at 
bidrage til udvikling, i alle de områder 
hvor vi driver vores forretning. Dette 
gælder også i Aalborg, som er et område, 
vi i sparekassen prioriterer højt. Med tre 
afdelinger i byen og en fjerde på vej 
udvider vi løbende vores servicetilbud til 
både private og erhvervskunder i byen.

Det relationelle er vigtigt for Sparekassen 
Vendsyssel, og partnerskabet med Q 
NORTH er med til at understrege vores 
lokale forankring. Vi tror på, at den 
bedste vej til udvikling er, når erhvervslivet 
sammen med myndigheder og ildsjæle 
tager et fælles ansvar for udvikling af 
deres lokalområde, og her er Q NORTH et 
fantastisk initiativ.

EH Aalborg har med Q NORTH valgt at 
tage et samfundsansvar, som rækker langt 
ud over håndbolden. Med en række 
aktiviteter ønsker man at øge livskvaliteten 
for specielt piger og kvinder i 
Aalborgområdet, og dette er vi stolte over 
at være en del af."

DERFOR ER VI MED!

Bo Bojer
Regionsdirektør, Aalborg Centrum afd.
Sparekassen Vendsyssel

www.ehaalborg.dk/qnorth
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