
 
 
 

BRABRAND IF Fodbold  

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 22. februar 2022 

Inden generalforsamlingens begyndelse kunne vi registrere 19 fremmødte, herunder 8 
bestyrelsesmedlemmer. Dermed var hele bestyrelsen samt suppleanter til stede bortset fra Dorthe 
Koch. 

1. Valg af dirigent 
Lars Broni blev valgt uden modkandidater.  
Lars lagde ud med at konstatere, at Generalforsamlingen anno 2022 er indkaldt med korrekt varsel 
på klubbens webside og på Facebook, men ikke i klubbladet som foreskrevet i vedtægterne. 
Dagsordenen lever også op til vedtægternes bestemmelse.  

 
2. Formandens beretning til godkendelse 

Harrie aflagde beretning. Her en gengivelse i punktform: 
• Første del er et mindeord for Ole Rasmussen, som var et kendt ansigt i klubben i årevis.  – 

læs den her (LINK) 
• Covid har domineret livet i klubben i 2021 og vendte op og ned på alting. Blandt andet 

måtte Julestævnet aflyses for anden gang.  
• Det er dog lykkes af afvikle flere arrangementer herunder Fodboldskole, Fantastisk 

Fodboldstart samt Skolefodboldsturnering for både piger og drenge. 
• Der er fremgang på Herresenior-fronten. Medlemstallet sætter rekorder, og de sportslige 

resultater overrasker positivt igen og igen. 
• Dameseniorer er ligeledes vokset i både styrke og omfang. 
• Ungdomsafdelingen oplever også fremgang – på mange alderstrin. Tilgangen giver i 

kombination med covid udfordringer. Der arbejdes på at samle alle trænere og holdledere i 
2022. 

• I 2021 fik BIF et nyt tilbud, nemlig Motionsfodbold for Kvinder. Der er pt 41 medl. 
• Samlet set er medlemstallet steget med 30% i 2021. Vi er nu 752 medlemmer.  
• Der er pres på vores faciliteter pga. medlemstilgangen. Formanden henstiller, at alle er 

gode ved vores kampfordeler. 
• Klubben har i dag ca. 100 frivillige, som hver især bidrager til klubbens virke. Det er svært at 

finde frivillige – også i Brabrand IF Fodbold. 
• Hovedforeningen har søsat en håndfuld spændende aktiviteter, som spiller positivt 

sammen med Fodbolds aktiviteter og visioner. 
 
Formandens beretning for 2021 kan læses i sin helhed på www.brabrand-fodbold.dk 
 
Beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
Bemærkninger: 



 
 
 

• Egon bemærkede, at formanden glemmer at rose sig selv for hans indsats. 
• Henrik Nielsen spurgte, hvem der står for Fodboldskolen anno 2022. Det gør Thomas 

Otkjær 
• Andreas tilføjede, at samme Thomas Otkjær er ansat i klubben pr. 1. januar 2022 som 

børnekonsulent. 
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Kasserer Egon fremlagde regnskabet – se det her. 
Klubbens økonomi hænger godt sammen og året ender med et pænt overskud. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 
4. Budget og kontingent for 2022 til vedtagelse 

Kasserer Egon fremlagde forslag til budget – se forslaget her. 
Budgettet lægger op til tilpasninger ift. 2021, som står i forhold til medlemsfremgangen. 
Der foreslås meget moderate kontingentstigninger for børn/unge, dette som bidrag til finansiering 
af vores børnekonsulent 
Jens Jensen bemærkede, at Danske Bank ikke pålægger foreninger negative renter. 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 
5. Indkomne forslag: ingen 

 
6. Valg af formand i lige år: Harrie Horsmans (villig til genvalg) 

 
Harrie blev genvalgt uden modkandidater 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Andreas Rasch-Christensen (villig til genvalg) 
 Kasper Herrestrup (villig til genvalg) 
 
Andreas og Kasper blev genvalgt uden modkandidater 

 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Dorthe Koch (villig til genvalg) 

 Henrik Andersen (villig til genvalg) 
 
Dorthe og Henrik blev genvalgt. Johnny Winding optages desuden som suppleant. 

 
9. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer: Paw Simon Krogh (villig til genvalg) 

 Harrie Horsmans (villig til genvalg) 
 Dorte Kuula (villig til genvalg) 

 
Johnny Winding meldte sig som kandidat og overtager med alles accept Dorte Kuulas plads i 
repræsentantskabet med øjeblikkelig virkning. 

 



 
 
 

10. Valg af 3 suppleanter til repræsentantskabet: ingen 
 
11. Valg af revisor: Lars Jespersen (villig til genvalg) 

 
Lars Jespersen blev valgt til revisor uden modkandidater 

 
12. Eventuelle udvalg ingen 
 
13. Eventuelt 

 
Vedligehold/oprydning: 
Egon foreslår, at der arrangeres en fælles vedligeholdsdag med fokus på oprydning og 
istandsættelse. Jens Jensen tilføjede, at hovedforeningen også har sat flere vedligeholdsprojekter i 
søen. Der er i øvrigt dialog med kommunen om samme. 
 
Briknøgler: 
Henrik Nielsen foreslår nøglefri løsning. Harrie m.fl. kunne fortælle, at det ikke lader sig gøre at 
udarbejde et fleksibelt brik-system, hvor vi ikke bliver afhængige af kommunen. Flere nævnte 
udfordringer med ”den kommunale mølle”. Mange kan se fordelene ved en brikløsning, som vi selv 
kan styre. Udfordringen er dog, at vi i givet fald selv skal betale. 
 
Beskyttelse af Kunstgræsbanen: 
Hans Martin fortalte om en god løsning til blokering for cykler/knallerter på kunstgræsset – nemlig 
et ”højt dørtrin” i døråbningen, der pr. default er lukket, men kan åbnes efter behov. 
 
Kapacitetsudfordringer: 
Henrik Særmark påpegede de udfordringer, som medlemsfremgangen medfører – primært på 
kunstgræsbanen, hvor der til tider er en del trængsel. Kampfordeler Henrik Andersen 
perspektiverede med info om andre klubber og andre tider og tilføjede desuden, at medlemmernes 
forventninger til træningsfaciliteter også er for opadgående. Paw supplerede med bestyrelsens 
indsats for at optimere. Et forslag er, at hold skiftes til at have div. arealer i en træningssekvens 
(efter rotationsprincip eller aftale mellem trænerne). Et andet er at afkorte træningstiderne (og 
varme op uden bold).    
Der er enighed om, at forventningen må være, at kapacitet også i fremtiden vil være en udfordring. 
 
Førsteholdets selskab/organisation: 
Jens Jensen bad om status på Førsteholdets arbejde med at etablere sig som firma mm. Andreas 
fortalte kort om sejre og udfordringer, herunder krav til stadion mm. Selve selskabet, som ejes af 
spillere og træner, hænger sammen, og der er kompetente folk på plads på div. poster. 
 
Superlørdage: 



 
 
 

Ide: Afvikle klubbens store kampe på samme dag, så vi kan tiltrække så mange som muligt og 
dermed sikre størst muligt opbakning lokalt. Egon tilføjede, at der allerede er gjort en del tanker 
om, hvordan vores mest interessante kampe også kan bruges til styrke ”fødekæden” af spillere i 
klubben. 
Ny Café-forpagter: 
Jens Jensen kunne fortælle, at der er fundet en ny forpagter, nemlig Basyah (tjek stavning) og 
hustru. Bechire Ben Abdallah kender mange i Oldbolds-afdelingen allerede. 
 
Vand på banerne:  
Der er meget vand på banerne, Kommunen har været har og har forbedret kloakeringen. 
 
Referent: Dorte Kuula 
 
 
Dirigent: Lars Broni 
 
 


