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Generalforsamling mandag den 19. februar 2019 (sammenfatning) 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning om den forløbne sæson til godkendelse 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse 

4. Fastsættelse af forslag til budget for 2019, herunder kontingent til vedtagelse. 

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage 
før generalforsamlingen Valg af formand i lige år  

6. Valg af formand i lige år. (udgår) 

7. Valg af kasserer i ulige år. På valg er: 
Harrie Horsmans (villig til genvalg) 

8. Valg til bestyrelsen  
På valg er 

Jacob Sangill Christensen (valgt for en etårig periode) (villig til genvalg) 

Paw Krogh (villig til genvalg) 

9. Valg af 2 suppleanter 
På valg er: 

- Paul Horsmans og Jarl Pedersen. 

10. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer.  

- Paw Krogh, Erik Sander og Harrie Horsmans (alle villige til genvalg) 

11. Valg af suppleanter til repræsentantskabet (udgår) 

12. Valg af mindst revisor. 

- Henning Krabbe (villig til genvalg) 

13. Eventuelt 

 

 

Formand Flemming Møller bød velkommen til de 15 fremmødte, deraf 5 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, nummer 4 i 2018 og på hjemmesiden. 

Derefter gav han ordet til formanden. 

2. Formandens beretning 

(Kopi af formandens fulde beretning er vedlagt dette referat) 

Formanden mindedes Jens Iversen, som i mange år var en aktiv som holdleder og senest som 
mangeårig holdleder for 1. holdet og som er afgået ved døden i løbet af året. 

Formanden mindede om, at generalforsamlingen er foreningens højeste instans og som lægger 
rammerne for foreningen. Ud fra det beskedne antal bestyrelsesmøder er der stor tilfredshed med det 
arbejde, bestyrelsen har udført. 
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Derefter berettede formanden om 1. holdet, der startede året som næstsidst i 1. division og under 
stregen. En lang række stamspillere forlod holdet i vinterpausen og træner Tom Søjberg stod med en 
stor opgave og meget at se til. 

Under en træningslejr i Tyrkiet i foråret blev nyankomne spillere godt integreret og en ny spillestil blev 
højt prioriteret, men alligevel kneb det med resultaterne i turneringen.  

Samtidigt skulle der laves en del papirarbejde med at få den fornødne licens for at kunne spille i 1. 
division, idet det var blevet skærpet af DBU for 1. division. Der var ikke kun spillemæssig modgang. 

Med kun ét point i de tre første kampe synes løbet kørt, men den nye spillestil begyndte at virke og 
mod slutningen af turneringen begyndte det at se ud som om en nedrykning kunne undgås.  

Det lykkedes nog ikke helt og holdet måtte en tur ned i 2. division i sommerferien. Formanden 
fremhævede, at vi kan være stolte af vores førstehold med den indsats og set i lyset af, at holdets 
budget er væsentligt mindre end de andre hold i divisionen. 

Flere spiller forlod holdet i sommerpausen og et nyt hold skulle bygges op med det mål at være i top 6 
ved slutningen af efteråret, så vi er med i oprykningsspillet i foråret 2019. Strukturen for 2. division er 
ændret fra sidst vi spillede der, men det lykkedes at få holdet til at overvintre på en 4. plads. 

Flere andre klubber i 2. division har oprystet og vi har selv måttet afgive spillere, bl.a.anfører Jesper 
Brinck, som fortsætter med kontraktfodbold på Færøerne. Der er dog også kommet tilgang, så 
cheftræneren er godt tilfreds med mandskabet. 

Formanden nævnte også, at Brabrand IF vandt det uofficielle Aarhusmesterskab indendørs. 

Et nyt eliteudvalg skal arbejde mere målrettet på at opbygge egne spillere til førsteholdet. Foreløbigt 
vil vi lade nogle af U16 spillerne træne sammen med 1. holdet. 

Efter indlægget om 1. holdet berettede formanden om 2. holdet, som spiller i serie 1 for 5. sæson i 
træk. De sluttede i efteråret på en 3.plads. Truppen er på 18 spillere og der bliver løbende spillere 
rykket ned fra divisionsholdet. For fremtiden skal vi målrettet integrere de ældste ungdomsspillere i 
truppen, så der er en naturlig overgang til seniorfodbold 

3. holdet spillede i serie 4 i hele året og sluttede på en 4. plads i både forår og efteråret. 

Old girls består af 10 spillere, som lige er nok til at holde et 7-mands hold kørende. 

I Old boys er efterhånden en del spillere, som falder fra, uden der kommer nye til. I efteråret har vi 
måttet trække vores 60-års hold. 

Derefter gjorde formanden statistik på ungdomsafdelingen, hvor 23 drengehold og 6 pigehold har 
spillet i efteråret. Der er i alt 81 trænere og ledere i ungdomsafdelingen. 

I maj deltog 35 af vores spillere i mikrofodboldskolen under ledelsde af Hernrik Andersen og Michael 
Dissing. Mikrofodboldskolen gentages igen i foråret. 

Formanden omtalte også fodboldskolen i sommerferien og vores julestævne i weekenden op til jul og 
vores samarbejde med AGF og som følge deraf en bedre strukturering af ungdomsdafdelingen. 

I pigeafdelingen har der været afhold Skoleturnering for Piger, som har givet tilgang i de yngste 
rækker, men også afsmitning i årgange umiddelbart over, hvor der også har været tilgang. 
Pigeafdelingen har aldrig været større. Skoleturnering for Piger gentages i 2019. 

I omtalen af de enkelte årgang i pigeafdelingen oplyste formanden, at seniorholdet måtte rykke ud af 
Jylllandsserien, da vores spillere ikke kunne klare sig med de mere erfarne i denne række. I efteråret 
var der 2 seniorhold med i turneringen for første gang i klubbens historie. 

Seniorspillerne var også på et træningsophold i Tyrkiet ligesom divisionsholdet. 

Formanden kom derefter ind på skole og Brabrand IF samarbejdet og de aktiviteter, der er i det. 
Endvider blev også intern træningskursus omtalt, som gav 20 nye trænere med et C1-Træner bevis. 

I løbet af året blev afholdt standerhejsning med mange aftiviteter, som var organiseret af Elsa Olsen. 
Der var stor aktivitet den dag, som sluttede af med en 1. divisionskamp mod Fremad Amager. 

I den sidste kamp i efteråret spillede divisionsholdet i lyserøde bluser, som efterfølgende blev 
bortauktioneret til støtte for Brysterne. I forbindese med kampen modtog klubben en check på 16.000 
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kroner fra Anders Mogensens fond, som blev dannet fro 20 år siden i forbindelse med hans 
afskedskamp. 

I vinterperioden bliver der installeret Wifi i klubbens områder, så alle kan bruge det og som er 
sponseret af Aura. 

I omtalen af aktiviteterne omtalte og takkede formanden også café udvalget og kridtholdet, som har 
holdt banerne kridtet op til alle kampe i året. 

Anlæg af kunststofbane var naturligvis årets største begivenhed. 

I forbindelse med kunststofbanen, så formanden tilbage i tidligere referater og oplyste, at allerede i 
2009 arbejdede klubben på et projekt, som skulle give en kunstgræsbane. Efterfølgende år blev der 
lagt mange timer i kunstgræsbanen. I både 2011, -12, -13, -14 og -15, blev der talt om lange udsigter, 
men i 2016 blev projektgrupper dannet og siden lykkedes det, så den kunne tages i brug i november 
2019. 

I de 3 år, som projektet har varet har har især Paw Krogh ydet en stor indsats. Som Paw udtaler: 
”Kassen er tom – men glæden er stor”. 

Anlægning af banen har kostet i alt 6,8 millioner kroner, hvoraf kommunen har støttet med 3,14 
millioner og klubben selv har financieret restem med egne midler og sponsorgaver samt større 
pengegaver, ikke mindst fra ”En hånd fra fortiden”. 

Vi mangler endnu maskiner og redskaber, så vi selv kan vedligeholde banen og bringe driftudgifterne 
ned. 

Formanden gav en stor tak til alle, som har medvirket i denne store opgave og den økonomiske 
opbakning, som klubben har fået. 

Under sin beretning kom formanden også ind på de ekstra tørre baner i sommer og mulighederne for 
vanding og afviklingen af hjemmekampene, hvor entre igen blev indført, dog på den måde, at 
overskudet går til kunstgræsbanen. 

I løbet af året gik klubben over til online indmelding og registrering af medlemmer. Det er sikkert 
medvirkende til større medlemstal, men i særdeleshed er kassererens arbejde lettet. Teknologien 
indeholder også brug af DBUs Kampklar og automatisk betaling af kontingent. 

Efter en kort omtale af økonomien i klubben, takkede formanden alle som har givet et nap med i 2018 
og til de, som fortsætter i 2019. Til sidste et tak til bestyrelseskolleger for et – trods de få møder – 
velfungerende samarbejde. 

Uden kommentarer blev formandens beretning godkendt. 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Harrie gennemgik regnskabet med følgende kommentarer. 

Uden over de tørre tal er der tilføjet en beskrivelse af klubbens funktion – at spille fodbold. 

Driftresultatet er som sidste år stort set. 

Indtægter og udgifter omfatter kun almindlig drift – dvs uden anlæg. 

Kontingent er en smule højere end året før, men tilskud er mindre da der mangle enkelte 
énganngsbidrag. Til gengæld er tilskud fra kommunen steget en smule. 

Sponsorer og annoncer er steget, også fra sponsorer til tøj til holdene 

Julestævne har mindre overskud, da der i forvejen er store sponsortilskud til kunstgræs og færre 
sponsorer. 

De fleste udgifter er uændrede fra sidste år. Halvdelen af administratione er til 
kontingentomkostninger. 

Trænerudgifter er mindre, da der sidste år var en udgift til et A-trænerkursus. 

Større udgifter til materialer modsvares øgede sponsorindtægter, dog er der købt en del bolde. 
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Hovedparten af lokaleleje er til leje af vores hal, Globus og andre haller. Andre lejeudgifter er til 
kunstgræsleje, som falder bort i 2019. 

Der har været en stor udgift til vagter til 1. holdet, men det er dog én af de små udgifter for at have et 
divisionshold. 

Dummebøde udgør et beløb som de tidligere år. 

Regnskabet viser et ordinært overskud på ca. 300.000 kroner, som ligger på linje med tidligere år. 

Der er store ekstraordinære indtægter, som går til kunststofbanen. Henlæggelser er fordelt til 
kunstgræs. Henlæggelserne udgør i alt godt 4,5 mio. Når henlæggelserne er fordelt til kunstrgræs 
fratrukket de ekstraordinære indtægter betyder det negativt resultat på godt 370.000 kr. 

Efter få spørgsmål til regnskabet, bl.a.om kreditkortløsningen er billigere end de tidligere løsninger. 
Kassereren svarede, at udgifterne ligner hinanden. 

Kasseren forklarede, at tøjhandel gennem klubkassen giver en sponsorindtægt og en udgift på 
tøjkontoen. 

Balancen viser fortsat et indestående samt manglende sponsorbetalinger fra julestævnet. Når årets 
resultat på -370.000 kroner trækkes fra har vi fortsat en egenkapital på over 300.000kr. 

Alle hensættelser er brugt på kunststofbanen, så hensættelser nu udgør 0 kroner. 

Klubben har en samlet gæld på godt 211.000 kroner, som udgør bl.a. moms og nogle restudgifter til 
anlæggelse af kunststofbanen samt en manglende indbetaling til etablering af selskab. 

I forbindelse med regnskabet er fremlagt et urevideret regnskab til information for anlæg af 
kunstgræsbanen for alle omkostninger og indtægter for hele perioden 2017, 2018 og også 2019. 

Det er anslået, at der fortsat er ca. 582.844, som ikke er brugt, men at kommunen har oplyst, at vi i alt 
kan forvente at få yderligere tilskud/støtte på i alt 550.000 kr. 

Regnskabet viser, at klubben har kunnet finansiere er kunstgræsbane uden af lave gældsætning. Det 
blev også fremhævet, at udgifter til 1. holdet er afholdt uden for klubbens regnskab. 

Der blev spurgt til værdien af kunstgræsbanen, som er bogført, men som straks er afskrevet, idet 
salgsværdien er tæt på 0, men brugsværdien er rigtig høj. Bestyrelsen støttes af forsamlingen i denne 
straksafskrivning. 

Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.. 

 

4. Budget og kontingent for 2019 

Budgettet for 2019 blev forelagt.  

Budgettet afspejler generelt det forudgående års regnskab, dog forventes højere tilskud og kontingent 
end tidligere samt en mulig lejeindtægt for kunstgræsbanen. 

Der er afsat beløb som for 2018, men der afsættes et forøget beløb til trænerkurser, mens man 
forventer en mindre lejeudgift til baneleje, da vi nu har vores egen bane. 

Dog forventes en væsentlig udgift til vedligehold og brug af kunstgræsbane, i alt omkring 200.000 
kroner 

Budgettet viser et forventet resultat på 223.500 kroner, hvoraf de 200.000 kroner henlægges til 
fremtidig vedligeholdelse/udskiftning af græstæppe på kunstgræsbanen.  

Budgettet er baseret på mindre stigninger i kontingent for de fleste årgange, da de nu har mulighed for 
at benytte kunstgræsbanen og de allermindste flere timer indendørs i hallen. 

Der blev spurgt on restbetaling på fritidspas. Disse bliver opkræver med efterårskontingentet, da det 
samlet er et meget lille beløb. 

Budget og kontingent blev herefter godkendt.  
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5. Indkomne forslag/Bestyrelsens forslag: 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg: 

På valg for en 2-årig periode er: 

Kasserer    Harrie Horsmans (villig til genvalg) 

Bestyrelsesmedlem:  Paw Krogh (villig til genvalg) 

På valg for en 1-årig periode er: 

Bestyrelsesmedlem:  Jacob Sangill Christensen (villig til genvalg) 

 

Valget til den nye bestyrelse gav følgende resultat: 

Kasserer    Harrie Horsmans (genvalgt) 

Bestyrelsesmedlem:  Paw Krogh (genvalgt) 

Bestyrelsesmedlem:  Jacob Sangill Christensen (genvalgt for en etårig 
periode) 

 

7. Valg af 2 suppleanter 

På valg er: 

Paul Horsmans   Paul Horsmans (genvalgt) 

Jarl Pedersen   Dorte Kuula (Villig til valg og nyvalgt) 

 

8. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer: 

Paw Krogh    Paw Krogh blev genvalgt  

Erik Sander    Erik Sander blev genvalgt 

Harrie Horsmans   Harrie Horsmans blev genvalgt 

 

Der blev ikke valgt suppleanter til repræsentantskabet 

9. Valg af revisor: 

På valg er: 

Henning Krabbe   Henning Krabbe blev genvalgt. 

 

10. Eventuelt 

Der er ingen stående udvalg, som skal vælges medlemmer til. 

Harrie fremhævede Paws arbejde med at få godskrevet moms fra kommunen, som ”godt gået”. 

Jens Jensen orienterede om status for cafeterieudvalget, bl. a. mulighed for at frivillige kan sælge 
varer fra et mindre udvalg.  

Forsamlingen udtrykte undren over, at der meget ofte er lukket i cafeteriet, når der er aktiviteter i 
hallen/på banerne. Det ser udvalget på. 
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Derefter takkede formanden forsamlingen for fremmøde og for en god styring af Lars Broni of 
fremmøde. 

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

 

Referent: Egon Laursen 


