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Formanden bød de fremmødte velkommen 

Dagsorden jf. vedtægter 

1: valg af dirigent : 
Steen Jensen 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt 

Medlemsudsendelse den 27/8 samt hjemmeside den 29/8 opslag i klubben 29/8 

2: valg af referent: 
Karsten Mølgaard Jensen 

3: Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for foreningens fremtidige virksomhed 
Kære alle 

Sportsåret i vores idrætsforening har siden seneste generalforsamling været markant delt i to. 

Den første halvdel med et historisk højt engagement og deltagelse i foreningens stadig flere 
aktiviteter – den andel halvdel massivt præget af pandemiens påvirkninger i samfundet. 

Vi skal senere høre om de sportslige aktiviteter vedrørende fodbolden; men der var også godt gang 
i yoga, med Karin bonde, hvor vi nu har et stabilt deltagertal. 

 Badminton der var vi ved at lukke holdet for der var ikke nok deltagere, da vi meldte det ud til 
holdet kom der gang i nogle forældre så nu køre holdet videre. Det viser at vi har brug for forældre, 



for at få denne klub til at hænge sammen tak.  Badminton baner som folk kan leje kører jo sit eget 
løb. 

 Floorball køre med fin tilslutning tak til dem der sørger for ar det kører. 

 Ski Fitness har sin faste skare af deltagere, der kommer ikke rigtigt nogen nye deltagere.  

Krible-krable kører meget op og ned med deltager, men det er et super godt tilbud for de helt små 
så de kommer ind i klubben. Vi skal have forældrene inddraget noget mere så når tiden for de små 
er ved at være fodboldtræning skal forældre være klar til at være en del af det. 

 Så havde vi Hit fit dance det kom ikke til at kører deltagertallet blev for lavt til at de kunne bruge 
en hel hal, da vi har nogle krav om deltagerantal i hallen. 

 skønt at opleve liv og aktivitet i klubben nærmest hver eneste dag i løbet af en helt almindelig uge 
– både ude og inde. 

Covid-19 smitten lukkede ned for aktiviteterne i foråret og forsommeren i år. Vi er i bestyrelsen 
meget taknemmelige for den opbakning og forståelse som vores medlemmer udviste i den 
vanskelige situation. I fastholdte medlemskab og kontingentbetaling på trods af restriktioner og 
manglende aktivitet. Det var særligt vigtigt i en tid, hvor der også var og er lukket ned for andre 
aktiviteter der bidrager til foreningens økonomi: loppemarked, byfest mv.. Der blev mulighed for at 
søge hjælpe puljer så det gjorde Svend der fik vi over 30.000 i erstatning for den omsætning vi 
tabte. Det dækker jo ikke vores tab men det er da et godt plaster. Tak til Svend og vennerne for 
deres indsats. 

I en tid med aflysninger af eksempelvis Lions Cup i Kalundborg og turnerings nedlukning var det ”et 
lys i mørket” at vi kunne gennemføre DBU fodboldskolen. 

Interessen for deltagelse var på trods at nødvendige Corona-tilpasninger overvældende, over 100 
børn deltog og fik et tiltrængt frirum til at dyrke fodbolden og kammeratskabet. 

Tak til alle trænere og skoleleder Tommy for at lede slagets gang og for at I igen skabte rammer for 
klubbens børn og unge men også mange nye ansigter, der fik en BIF oplevelse, som når den er 
bedst!! 

Afslutningsvis har jeg naturligvis gemt det vigtigste til sidst – en stor tak til de frivillige og den 
indsats der er gjort i årets løb på utallige områder. 

Der har været gang i pensler og værktøj for at fortsætte opgraderingen af vores klubhus.  

Der har været hænder og hoveder i fuld sving med at afvikle indefodboldstævner i hallen; mens det 
stadig kunne lade sig gøre.  

-og så har der naturligvis været masser af trænertimer, opbakning til diverse arrangementer og 
stævner –  

ALT sammen noget der kan få en idrætsforening som vores til at fungere og udvikle sig 



Tak for et godt idræts år i BIF  Corona til trods!!– jeg glæder mig til alle de gode oplevelser der 
venter sammen med jer i det kommende år. Der skal vi prøve at få piger til at spille fodbold. Da 
vores nuværende samarbejde HSV er på vej til at blive opløst. Så hvis nogen har gode forslag til 
hvordan vi får det i gang igen på børnedelen vil det være godt. Så skal vi se om der er andre tiltag 
vi skal i forhold til andre sports grene. Vores fælles mål hvis Corona vil, skal være at lave flere fælles 
ting i klubben. 

Generalforsamling Ungdom 

U7 Vore yngste poder 2013/2014  trænes af Rasmus Magnussen 

U 9 2011/2012 ledes af Mikkel Winston og spiller 5-mands. 

U11 drenge trænes af Jesper Jacobsen m.fl. og spiller 8-mands. 

U13 drenge ledes af Lennart Albarts og Frank Madsen og spiller 8-mands. Ligger i toppen af 
rækken. 

U16/U15 drenge har to 11-mands hold og trænes af Morten Hovendahl, Bjørn Fouchard, Tony 
Bønnelycke, Anders Ponsel Jensen og Kenneth Andersen. Begge hold ligger i bedste halvdel af 
rækken. 

Ungdomsafdelingen tager hvert år til Lions Cup i Kalundborg i pinsen – i år var blev turen aflyst 
pga. Corona. 

Vi håber på LionsCup i Kalundborg gennemføres i 2021. 

Årets fodboldskole blev igen gennemført under ledelse af Tommy Thomsen hvor små 100 børn og 
unge deltog. 

Tak til alle trænere og ledere som gør alt dette muligt - uden jer havde vi ingen mulighed for at 
tilbyde vore børn og unge et trygt og sjovt sted at dyrke den lille passion med læderkuglen. 

 

Genrealforsamling Senior 

"På herresiden har vi igen i år 3 hold placeret i serie 2, serie 5 & serie 6. Vi er for tiden ca 35 
spillere til træning hver gang, og humøret er rigtig højt. Vi kom godt igennem covid-19 hvor vi var 
gode til at lave mødes over skype/teams og lave quiz og andre ting.  
 
Vi gør alt hvad vi kan for at leve op til covid- 19 forholdsregler, og alle tager stort ansvar for det. 
 
Sportsligt er vi startet godt ud i serie 5 & 6, med en del sejre og mange point. Serie 2 har haft det 
lidt sværere med et par nederlag og kun en enkelt sejr. Spillet har heldigvis været til mere, så vi er 
fortrøstningsfulde og er helt sikre på at vi som minimum nok skal overleve i serie 2. 
 
På kvindesiden har vi i år fået et ekstra hold fra sommeren 2020, hvilket betyder at vi har over 30 
aktive piger der spiller I klubben. Begge hold er rangeret I kvindeserie 2, dog I hver deres pulje. Fra 



januar 2021 ophører HSV samarbejdet med Skævinge, og begge hold bliver derfor registreret som 
Brødeskov IF hold. Det har længe været et ønske fra mig side at samle vores senior afdeling I de 
grønne farver, så da Skævinge selv foreslog at vi opløste samarbejdet passede det rigtig godt." 
 

Tak til alle trænere, holdledere og frivillige forældre 

 
 

Vision: 

Pigefodbold i BIF – genstart af pigefodbolden i BIF 

Spørgsmål til beretning: 
Hvorfor er HSV samarbejdet ved at gå i opløsning? 

Der manglede tilslutning på ungdomssiden og pigefodbolden i Hillerød generelt set. 

Det er i forvejen BIF der er lokomotivet i samarbejdet og der bidrages ikke noget videre fra SSI. 

Intet yderligere at bemærke 

Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

4: Fremlæggelse af revideret regnskab ved Christian Bo 
Kassereren gennemgik årsregnskabet 2019 med noter og bemærkninger. 

Samlet set udviser resultatet for 2019 et overskud på godt 14.000 mod et underskud i 2018 på 
godt 31.000. Resultatet betragter bestyrelsen som tilfredsstillende. 

Spørgsmål: 
Findes der andre og billigere løsninger til You See? 

Problemet ved alternativer er at det ikke må anvendes til offentlig fremvisning og at 
fodboldkampe primært vises via You See 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet 

5: Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021 

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag. 

6: Behandling af indkomne forslag: 
Bestyrelsen er kommet med vedtægtsændringsforslag. 

De redaktionelle ændringer godkendes uden bemærkninger. 



Ændringsforslaget i § 5 er beskrevet i vedlagte bilag og vedrører ændrede konstitueringsregler. 

De ændrede bestemmelser blev gennemgået og generalforsamlingen godkendte efter drøftelse af 
ændringernes betydning og argumenterne for ændringerne, de foreslåede ændringer. 

Vedtægtsændringerne træder herefter i kraft, dog således at valg i henhold til de tidligere 
vedtægter. 

7: Valg af formand, kasserer og sekretær: 
 Kenneth genopstiller som formand 

Christian Bo genopstiller som kasserer  

Joeanna genopstiller som sekretær 

Generalforsamlingen  

Nye vedtægter formand genopstiller  

8: valg af 3-15 bestyrelsesmedlemmer 
 på valg er Thomas Boie Clausen,  Joeanna Beeck og Christian Bo. Alle modtager genvalg  

Sandra Nikolajsen og Lars Bo Larsen vil gerne tilgå bestyrelsen – de er hermed valgt   

9: Valg af i suppleant: 
 Mikkel Schrøder valgt  

10: Valg af en revisor:  
Søren Hansen og 1 suppleant: Anders Westphal Hansen   

11: HSI:  
Svend Beeck  

Stadion Udvalg:  

Kenneth Sørensen  

12: Eventuelt 
Brødeskov Lokalråd har fået en opgave med at beskrive en 5 års lokalvision. Lokalrådet opfordrer 
BIF til at bidrage til denne visionsplan der indgår i kommunens samlede plan/vision for 
lokalsamfundene i kommunen. 

Foreningen har i 2019 ved egen hjælp og frivilliges indsats fået en ny hjemmeside – foreningens 
kontaktperson i forhold til hjemmesiden og input til indhold er Sandra Nicolaisen. 



Der var en forespørgsel omkring distribution af foreningens nyhedsbrev til foreningens frivillige – 
Christian Bo bekræftede at foreningens registrerede frivillige får foreningens nyhedsbreve. 

Ordet til formanden: 

Tak til dirigenten for myndig og korrekt ledelse af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er hermed afsluttet. 

kenneth Sørensen (Sep 25, 2020 12:16 GMT+2)

Steen Jensen (Sep 25, 2020 12:29 GMT+2)
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