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Generalforsamling mandag den 21. februar 2017 (sammenfatning) 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2016 

4. Budget og kontingent for 20187 

5. Indkomne forslag/Bestyrelsens forslag. 

6. Valg til bestyrelsen  

- Kasserer for 2-årig periode: Harrie Horsmans (villig til genvalg) 
- Bestyrelsesmedlem Morten Bo Madsen (villig til genvalg) 
- Bestyrelsesmedlem Jarl Pedersen (ikke villig til genvalg) 
  Foreslås af bestyrelsen Paw Krogh 

7. Valg af 2 suppleanter 
Bestyrelsen foreslår 

- Paul Horsmans og Paw Krogh indstilles af bestyrelsen. 

8. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer.  

- Flemming Møller, Erik Sander og Harrie Horsmans indstilles af bestyrelsen (alle villige 
til genvalg) 

9. Valg af revisor. 

- Henning Krabbe (villig til genvalg) 

10. Eventuelt 

 

Formand Flemming Møller bød velkommen til de 15 fremmødte, deraf 5 fra bestyrelsen. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Erik Sander som dirigent. Erik Sander blev valgt uden modkandidater. 

Erik takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, idet indbydelse var i 
klubbladet og på hjemmesiden i november måned 2016. 

Derefter gav han ordet til formanden. 

2. Formandens beretning 

(Kopi af formandens fulde beretning kan ses her) 

Formanden oplyste, at generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, hvor alle medlemmer kan 
komme og uddele ros og ris til den siddende bestyrelse, men alligevel er det den samme faste trofaste 
skare, der kommer til generalforsamlingen år for år. 

Herre senior 

Formanden startede sin beretning med status for førsteholdet, som startede med et godt 
udgangspunkt efter vinterferien, idet de startede sæsonen med flest point og skulle kæmpe om 3 
pladser til 1. division. Betingelserne var optimale, men det blev ikke til en plads i 1. division denne 
gang. Den sidste plads blev først afgjort i allersidste runde, hvor også kampen i Brabrand var med i 
afgørelsen. 

Ser man bort fra den glippede oprykning var træneren tilfreds med sæsonen, måske lige bortset fra 
den sidste kamp. 
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Efter sommerpausen gik spillet i gang igen og endnu en gang med en stort set uændret trup. 
Resultatet af efterårets kampe blev bedre end forventet, idet holdet i vinterpausen er i helt den samme 
position, som sidste år – flest point af alle ved starten i foråret og ubesejret i efteråret. Med den 
placering går vi selvfølgeligt benhårdt efter oprykning til 1. division. 

JS holdet havnede på en 5. plads i efteråret 2015 og skulle i foråret spille om nedrykningspladserne til 
seriefodbold. Resultatet blev en nedrykning til serie 1 og holdet fik kun point ved en 
skrivebordsmanøvre. Over sommerferien havde vi faktisk ikke noget hold, men ved hjælp af Tom 
Søjberg blev hentet nogle spillere og ved hjælp af Lars Lundkvist og Marc Højland lykkedes det at 
samle et hold. 

Det startede godt og der blev snakket om oprykning, men med nederlag i starten var det pludselig 
nedrykning, der var aktuel. Et styrket socialt sammenhold med førsteholdet styrkede holdet og det 
endte på en acceptabel 2. plads. 

3. holdet sluttede både forår- og efterår på en 2. plads, men uden oprykning. holdet lever sit eget liv 
med lidt træning en gang imellem. Kammeratskabet er højt i denne gruppe og humøret er altid højt. 

Old Boys. 

Der er i alt 7 oldboys hold, hvor vores 30 års hold klarer sig bedst med en delt 2.plads i sin række. 
Turneringens formen er ændret i år, så vi spiller efterår-forår for at få et afslutningsstævne i godt vejr.  

På holdene er der et godt sammenhold, men den store afslutningsfest fik ikke særlig god opbakning, 
så den videre tradition med denne overvejes. 

Drengeafdelingen. 

Klubbens flagskib blandt drengene er for øjeblikket U14 drenge, som i år har to trænere, Alan og 
Osman. Der er nu rykket op i Vest 2. Endvidere har de vundet regionsmesterskabet indendørs og skal 
deltage i kampene om det jyske mesterskab i marts/april. Drengene træner ivrigt for at være 
forberedte på kampene i den højere række. Der er initiativer i gang blandt forældre for en udlandstur til 
Spanien. 

Der arbejdes på et projekt blandt trænerne om træning på tværs af årgangene hver 14. dag. 

Den største gruppe blandt drengene er i de mindste årgange, hvor der trænes med masser af 
indlevelse og ildhu. Fra U8 vil der blive niveauopdelt. 

Pigeafdelingen. 

Senior damer under Henrik Nielsen rykkede op i serie 1 efter et overbevisende forår. Det blev også 
tæt på oprykning til jyllandsserien i efteråret, men et par nederlagt til sidst betød, at oprykningen 
glippede for de unge damer, hvoraf flere endnu kan spille U18. 

U17/U18 blev kun til noget i foråret, hvor Per Christensen gjorde en stor indsats for at holde holdet 
sammen. I efteråret var der for få piger og holdet blev trukket. 

U16 spillede i foråret og også i efteråret i mesterrækken. Det gik fint i foråret, men i efteråret blev 
niveauet for højt og køreturene meget lange. Det blev til nederlag i starten og mod slut i efteråret tog 
pigerne sig sammen og det gav sejre, men ikke nok til at undgå nedrykning. 
Vintersæsonen blev rigtig god for U16, hvor indsatsen blev kronet med et regionsmesterskab og 
bronze ved JM. 
Uheldigvis må vi nok indse, at holdet delvist opløses i sommerferien, da mange af pigerne tager på 
efterskole. 

U14/U15 (2002/2003) har spillet sammen hele året. Med en god træningsindsats er det lykkedes 11. 
mandsholdet fra at være et middelmådigt B-hold til at blive 2 i mesterrækken. Det flotte resultat har 
betydet, at DBU inviterede pigerne til at spille i Vest-rækken i foråret. Men da der er tvivl om egne 
evner valgte trænerne at blive i mesterrækken i foråret. 
Gruppen har også et 8-mandshold. 

U13 (2004) pigerne og U12 (2005) pigerne træner sammen, men deltager i hver deres turnering. I 
efteråret har U13 spillet i mesterrækken og klaret sig godt. I U12 tæller resultaterne ikke. 

U11 (2006) er en lille gruppe, hvor der gøres meget for at holde sammen på pigerne. 
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Den yngste gruppe med 2007 og yngre blev startet af Eigil Lihn. I vintersæsonen hentes pigerne i 
fritidsordningen til træning. Efter træning bliver pigerne hentet af deres forældre i hallen. En rigtig god 
ordning. 

I foråret tog senior sammen med de nuværende U18 og U16 til Barcelona og det gentages, men 
denne sammen med U16 og U15/U14 til Holland. 

Pigeraketten blev ikke nogen succes og gentages ikke i 2017. 

Standerhejsning. 

I år genoplivede vi en gammel tradition for at skabe mere fællesskab og klubånd. Denne tradition 
fortsætter vi i 2017 den 29. april, hvor 2. div spiller mod Avarta og S1 senere mod Lyseng. 

Mikrofodboldskolen. 

Den 28-29. maj blev afholdt Mikrofodboldskole med 38 drenge og 7 piger. Der er en stor tak til de 
unge mennesker, som forud for skolen havde deltaget i 9-timers DBU træner kursus. 
Mikrofodboldskolen finder sted igen den 20 og 21. maj 2017. 

Fodboldudvikling og samarbejde. 

Der er mange gode projekter og aktiviteter i gang i Brabrand IF fodbold, så denne udviklingsproces er 
ikke kommet så meget længere i 2016, men noget af det kan vi forhåbentlig få klar, til vi kommer på 
græs. 
Kort før sommerferien indlede Henrik Andersen nogle samtaler med den pædagogiske ledelse ved 
Engdalskolen med henblik på at starte et samarbejde om idrætsudviklingen i 8-9. klasse, så eleverne 
får en grundviden om, hvordan man kan træne de yngste spillere. Det vil blive tilbudt som valgfag i 
2017/2018. 

Anlægget. 

Der er netop indsendt ansøgning til kommunen om tilladelse til og tilskud til etablering af en 
kunststofbane. 
I mere end 1 år har et udvalg arbejdet indgående med dette projekt og det er således et grundig 
gennembearbejdet arbejde, som ligger forud for ansøgningen. 
Kunststofbanen vil komme til at ligge der, hvor grusbanen er i dag, samt på en del af græsarealet åp 
bane 4. 
Banen skal drives af klubben og der vil derfor blive en beskedent forhøjelse af kontingentet. 

Økonomi. 

Igennem mange år har de skiftende kasserer (kun 3 gennem 30-35 år) kunnet fremlægge et flot 
regnskab. I år er ingen undtagelse, idet der er et passende overskud. 
Men det er klart, at drift af en kunststofbane vil påvirke klubbens fremtidige økonomi ligesom trænere 
til ungdomsafdelingen, der i de ældste drengerækker vil have behov for tiltag, som kræver 
finansiering. Ligeledes er det et divisionshold, som klubben pt. ikke er direkte involveret i økonomisk, 
men det kommer en dag. 

Afslutning 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, som på den ene eller anden måde har givet et nap med i året, 
der gik. Også tak til de, som fortsætter i det kommende år, og velkommen til de nye, som yder en 
indsats for fodbolden i Brabrand. Tak til alle vore sponsorer og annoncører – uden dem så det skidt 
ud! Sidst, men ikke mindst tak til mine bestyrelseskolleger for et – trods de få møder – velfungerende 
samarbejde. 

Debat og godkendelse 

Der blev spurgte til fremtidsplaner for at 1. holdet kommer tilbage til klubben. Formanden oplyste, at 
det ikke var planer lige om hjørnet, men at det en dag vil komme. 

Beretningen blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. 
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3. Fremlæggelse af regnskab 

Harrie gennemgik regnskabet. 

Kontingent er let stigende pga. stigende medlemsantal. Tilskud fra kommunen er også gået op pga. at 
kommunen har sat timesatsen op. 

Regnskabet viste et pænt overskud, som helt går til anlæggelse af kunststofbanen sammen med 
tidligere afsatte beløb.. 

Der blev stillet spørgsmål om der i budgettet for 2017 blev planlagt med overskud. Svaret var et klart 
”ja”, det skal gå til kunststofbanen. 

Regnskabet blev godkendt med bifald. 

4. Budget og kontingent for 2017 

Budgettet for 2017 blev forelagt. Som sædvanligt er der budgetteret forsigtigt, så tallene og resultatet 
ikke inkluderer indtægter fra eventuelle aktiviteter undtagen julestævnet. 

Budgettet afspejler generelt det forudgående års regnskab, men dog forventes øget 
kontingentindtægt. Det skal bemærkes, at der ikke afkræves særskilt tillæg for indendørstræning og -
turnering. 

Der budgetteres med et overskud, som også i år ryger i kunstgræspuljen. 

Budget og kontingent blev herefter godkendt.  

5. Indkomne forslag/Bestyrelsens forslag: 

Der var ingen indkomne forslag. 

6. Valg: 

Der var genvalg af kasserer Harrie Horsmans og bestyrelsesmedlem Morten Bo Madsen, men Paw 
Krogh blev nyvalgt i stedet for Jarl Pedersen. 

7. Valg af 2 suppleanter 

Paul Horsmans blev genvalgt og Jarl Pederen blev nyvalgt i stedet for Paw Krogh. 

8. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer: 

De 3 medlemmer er uændrede Flemming Møller, Erik Sander og Harrie Horsmans. 

Der blev ikke valgt suppleanter til repræsentantskabet 

9. Valg af revisor: 

Henning Krabbe blev genvalgt. 

10. Eventuelt 

Henrik Andersen uddybede skolesamarbejdet, hvor der tilbydes aktiviteter i skolen for det yngste og 
valgfag så de lidt ældre oplever det sociale sammenhold ved idræt og med mulighed for praktik i 
klubben inden for alle vores idrætsgrene og spejderaktiviteter uden for klubben. 

Der blev efterspurgt om prioritering i brug af baner, når vi har kunststofbane eller når banerne står 
under vand. Der er ikke nogen plan for, når der er vand på banerne, men der er lavet en skyggeplan 
for benyttelse af kunstgræsbanen, så kabalen går op. 

Derefter takkede formanden forsamlingen for fremmøde og for en god styring af Erik Sander. 

Han afsluttede generalforsamlingen med et trefoldigt længe leve for Brabrand Idrætsforening 
fodboldafdeling. 

 

Referent: Egon Laursen 


