Generalforsamling mandag den 27. februar 2018 (sammenfatning)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab for 2017
4. Budget og kontingent for 2018
5. Indkomne forslag/Bestyrelsens forslag.
Bestyrelsen foreslår en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer
6. Valg af formand i lige år
- Formand for 2-årig periode:

Flemming Møller (villig til genvalg)

7. Valg af kasserer i ulige år (udgår)
8. Valg til bestyrelsen
- Bestyrelsesmedlem
- Bestyrelsesmedlem

Egon Laursen (villig til genvalg)
Morten Bo Madsen (ønsker at udtræde)

- Bestyrelsen foreslår

Jacob Sangill Christensen (for en etårig periode)

Under forudsætning af vedtagelse af punkt 5 foreslår bestyrelsen som nyt medlem for en 2-årig
periode.
Andreas Rasch-Christensen
9. Valg af 2 suppleanter
Bestyrelsen foreslår
- Paul Horsmans og Jarl Pedersen indstilles af bestyrelsen.
10.Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer.
- Flemming Møller, Erik Sander og Harrie Horsmans (alle villige til genvalg)
11.Valg af revisor.
- Henning Krabbe (villig til genvalg)
12.Eventuelt

Formand Flemming Møller bød velkommen til de 14 fremmødte, deraf 4 fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lars Broni som dirigent. Lars Broni blev valgt uden modkandidater.
Lars takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, idet indbydelse var
i klubbladet og på hjemmesiden i november måned 2017.
Derefter gav han ordet til formanden.

2. Formandens beretning
(Kopi af formandens fulde beretning er vedlagt dette referat)
Formanden mindedes Jørgen Vesterby, som i mange år var en aktiv spiller i bold og business og
Pierre Peugeot, Begge er afgået ved døden i løbet af året.
Jørgen Vesterby var primus motor i Erhvervsklubben Bold og Business, hvis hovedformål var at
skaffe midler til 1.holdet, ligesom han var stærkt engageret i alle aktiviteterne omkring holdet.
Pierre startede som træner for sin søns hold, senere blev han medlem af arrangementudvalget,
kampfordeler og redaktør for det første klubblad.
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Derefter berettede formanden om førsteholdet som vinter startede foråret i spidsen af 2. division og
sluttede på en flot 2. plads og kunne rykke op i landets næstbedste række efter 7 år i 2. division.
Hurtigt efter lykønskningerne blev det en helt anden post, som blev modtaget, bl.a. en tyk klubmanual
med krav for at spille i 1. division.
Efter en inspektion Divisionsforeningen blev de fleste krav opfyldt og Ceres Park blev reservebane i
stedet for bane 3.
Debut’ en i første division blev hektisk. Et skybrud satte banen under vand og græsset blev ikke slået,
men det lykkedes for en trofast skare at slå græsset med små motorklippere og håndrive kort før
kampstart af få den klar til kampen efter godkendelse af dommere.
Brabrands indtræden i 1. division blev flot og holdet lå endda på 1. pladsen i en enkelt uge før det blev
hverdag igen. Ved afslutningen i efteråret var det ikke blevet til mange yderligere point og holdet ligger
under stregen og er i betænkelig fare for nedrykning.
Med de mange krav fra Divisionsforeningen og holdets nuværende placering skal det overvejes om
det kan betale sig at søge licens for fortsat at kunne afvikle 1. divisionskampene på vores anlæg.
Efter indlægget om 1. holdet berettede formanden om 2. holdet, som spiller i serie 1. Truppen er smal
og er afhængig af, at der kan rykkes 3-4 spillere ned fra divisionsholdet. Holdet sluttede som nr. 3 i
foråret og nummer 4.
3. holdet rykkede fra serie 5 op i serie 4 efter efterårsturneringen. Holdet træner næsten ikke, men har
et godt kammeratskab, hvor der er gamle BIF spillere fra årgangene 94 -97.
Derefter berettede formanden om oldboysafdelingen efter oplæg fra Ole Rasmussen. I oldboys
afdelingen er der ca. 75 medlemmer og spiller med i 6 rækker fra 30 – 60 års.
Derefter omtalte formanden ungdomsafdelingen, og som traditionen tro, har der også i 2017 været et
stort aktivitetsniveau. De forskellige afdelinger har deltaget i både indendørs- og udendørsturneringer
og der er flere og flere hold, som starter med at deltage i kunstgræsturneringer i vinterhalvåret.
Ser vi ned over rækkerne, må vi desværre konstatere, at klubben mangler hold i de 4 ældste
drengeårgange, U16-U19. Heldigvis er der store årgange på vej nedefra, men det hele kan hurtigt
vende, og inden man har set sig om, er en hel årgang gået i opløsning. Det er efterhånden en
velkendt problematik, og der diskuteres hvert år, om vi er en elite eller bredde klub? Her må vi bare
konstatere, at eliten foregår i AGF regi, og at vi først og fremmest er en bredde klub, dog gerne en god
en af slagsen. Vores fornemste opgave er at tilbyde gode rammer, både socialt og sportsligt, til så
mange mennesker i vores lokalområde som muligt.
Hvis vi skal fastholde de ældste ungdomsspillere, er det alt afgørende, at alle kan spille kampe på
deres eget niveau. Der er ingen krav om, at vi skal spille i Liga 1 og tiltrække spillere fra omegnskommunerne. Derimod er det et krav, at alle, der kommer med til kamp, som minimum spiller en
halvleg. Vurderes reserverne ikke gode nok til det, må man lade være med at tage dem med. De må
så til gengæld spille på 2. holdet, hvor de kan vise, hvad de er værd. I denne sammenhæng er 2.
holdet altafgørende.
Vi ser typisk, at ved overgangen til 11-mands stopper forældretrænerne, og så går 2. holdet i
opløsning. Dette er typisk starten på dødsstødet for hele årgangen - dette kan ikke siges ofte nok.
Hvis vi skal føre en årgang hele vejen op til U19, skal vi have fokus på alle og sikre, at det er sjovt for
alle.
På pigesiden har vi de sidste år været rigtig gode til denne sociale del og vi har formået at fastholde
dem til seniorrækken, selvom efterskolerne er en kæmpe udfordring. Når 90% af en årgang skal på
efterskole, er der ikke ret meget, man kan stille op. Ser vi hos drengene, at de kommer helt af sig selv
i 4-5 års alderen, så er det her vi har en udfordring med pigefodbold. Vi har nogle U6-U9 piger, som
spiller hos drengene, men typisk starter pigerne 5 år senere til fodbold end drenge.

At være en bredde klub betyder ikke, at vi er ligeglad med resultaterne. Vi glæder os over hver sejr og
er glæde for de ungdomshold, som spiller i de højeste eller næst højeste række. U13Dr i Liga 1 og U
15 Dr i Liga 2 kan vi godt være bekendt. At damesenior rykkede en halvsæson op i jyllandsserie var
også positivt, selvom det viste sig at være en stor mundfuld. Til sidst skal det nævnes af vores 3.
herresenior hold langt om længe rykkede fra serie 5 op i serie 4.
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Formanden omtalte derefter arrangementer, hvor det vel vigtigste og nyeste er Standerhejsningen,
som foregik den 29.april. Denne aktivitet gentages også i 2018 den 15. april.
Desuden har der i året været afholdt mikrofodboldskole, fodboldsskole, fest omkring 1. holdskampe,
hvor en Trabant på sidelinjen gav meget stor omtale – også i medierne bagefter.
Det 20. julestævne blev afhold igen i år med deltagelse af omkring 800 børn. Harrie og Jarl har være
med de seneste 15 år, hvor stævnet er blevet rigtigt stort. Jarl takke af, mens vi endnu kan trække på
Harries erfaring.
Formanden kom i sin beretning også ind på uddannelse af trænere og forskellige kurser under DBU
og samarbejde mellem skole og klubben i valgfaget ”Idræt og trænerspiren”.
I klubben har der i alt været 96 frivillige i årets løb og uden dem ville det ikke kunne lade sig gøre at
drive klubben.
Efter en gennemgang af de enkelte årgange i pige- og drengeafdelingen omtale formanden vores
anlæg og den store indsats fra medlemmer og ildsjæle, der har være i gang for at gøre det spilbart til
divisionskampe.
Den kommende kunstgræsbane vil forhåbentligt løse noget af problemerne med at kunne træne og
spille selv om banerne er våde. Den forventes at kunne tages i brug i efteråret og en større gruppe er i
gang med at danne det økonomiske grundlag for at kunne gå i gang med anlægning.
Men det løser ikke problemet med meget vand på banerene efter regnskyl. Der har været flere møder
med kommunen om forskellige løsninger, men vi får se om de mange forslag kan realiseres.
Efter en kort omtale af økonomien i klubben, takkede formanden alle som har givet et nap med i 2017
og til de, som fortsætter i 2018. Til sidste et tak til bestyrelseskolleger for et – trods de få møder –
velfungerende samarbejde.
Efter få kommentarer blev formandens beretning godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab
Harrie gennemgik regnskabet med følgende kommentarer.
Kontingent er kraftigt steget pga. stigende kontingent pga. kunstgræsbanen og flere medlemmer i de
små drengårgange, mens oldboys er nedadgående, mens senior stiger,
Vi ligger i den lave ende med kontingent sammenlignet med andre klubber
Tilskud fra kommunen er reelt gået op. Derfor er det vigtigt, at aktivitetsskemaerne udfyldes korrekt og
komplet.
Samt kasse med tilskud fra ghetto sport pga. integration i Brabrand/vibyområdet
Lejeindtægter er udleje af hal 2 til JBU til turneringer og fodboldskolen.
Sponsorer som bidrager til ungdomsholdene når de køber tøj ind.
Julestævne giver godt – ”plukke” det lokale erhvervsliv.
Lej er den væsentligste udgift for haller. Indendørs samt kunstgræsbane
Stigning i administration er udgifter til IT i forbindelse med kontingent mv.
De væsentlige udgifter er udgifter til trænere samt kurser, hvoraf trænere for A og B licens kurser.
Dummebøder, dommere og bøder, som udgør omkring 10.000 kr., hvor pigerne står for størsteparten..
Regnskabet viste et overskud på godt 300.000kr, som hensættes til anlæggelse af kunststofbane.
Ekstraordinære indtægter på over 1 mio. er til kunstgræsbanen.
Klubben har samlede aktiver for godt 2.900.000., hvoraf 1.850.000 er hensat til specifikke formål.
Regnskabet blev godkendt efter enkelte afklarende spørgsmål omkring sponsorer.

4. Budget og kontingent for 2018
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Budgettet for 2018 blev forelagt. Som sædvanligt er der budgetteret forsigtigt, så tallene og resultatet
inkluderer ikke mulige indtægter fra evt. aktiviteter undtagen julestævnet.
Budgettet afspejler generelt det forudgående års regnskab, dog forventes lavere tilskud end tidligere.
Der er afsat et forøget beløb til mødeaktiviteter, hvor man forventer udgifter til konsulent og udgifter til
klubudvikling og kunstgræsprojektet.
Der budgetters med et overskud på ca. 261.000, som forudses anvendt til kunstgræsbanen.
Der tilføjes et administrationsgebyr i kontingentet i stedet for kontingent til hovedforeningen. Der er
mindre stigning over alle overgange, dog stiger seniordamer mest for at ligne herrerene.
Det foreslås, at gebyr indeholdes i kontingentet
Budget og kontingent blev herefter godkendt med bifald.

5. Indkomne forslag/Bestyrelsens forslag:
Bestyrelsen foreslår en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer.
Forslaget blev godkendt.

6. Valg:
På valg for en 2-årig periode er:
Formand

Flemming Møller (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem:

Egon Laursen (villig til genvalg)

På valg for en 1-årig periode er:
Bestyrelsesmedlem:

Morten Bo Madsen (ønsker at udtræde af
bestyrelsen)

Bestyrelsen foreslår

Jacob Sangill Christensen (for en etårig periode)

Vedtagelse af punkt 5 betyder nyt medlem for en 2-årig periode.
Andreas Rasch-Christensen

Valget til den nye bestyrelse gav følgende resultat:
Formand

Flemming Møller (genvalgt)

Bestyrelsen:

Egon Laursen (genvalgt)

Nye medlemmer

Jacob Sangill Christensen (for en etårig periode)
Andreas Rasch-Christensen (for en toårig periode)

Et 7. bestyrelsesmedllem kan vælges på en generalforsamling

7. Valg af 2 suppleanter
På valg er:
Paul Horsmans

Paul Horsmans blev genvalgt

?

Jarl Pedersen blev nyvalgt

8. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer:
Flemming Møller

Flemming Møller blev genvalgt

Erik Sander

Erik Sander blev genvalgt

Harrie Horsmans

Harrie Horsmans blev genvalgt

Der blev ikke valgt suppleanter til repræsentantskabet
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9. Valg af revisor:
På valg er:
Henning Krabbe

Henning Krabbe blev genvalgt.

10. Eventuelt
Der blev spurgt om det var planlagt at leje kunstgræsbanen ud i de timer, hvor vi ikke bruger den: Det
blev bekræftet. Det er et krav fra kommunen.

Derefter takkede formanden forsamlingen for fremmøde og for en god styring af Lars Broni. Og bød
velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.
Han afsluttede generalforsamlingen med et trefoldigt længe leve for Brabrand Idrætsforening
fodboldafdeling.

Referent: Egon Laursen
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