Referat af generalforsamling i Brødeskov
Idrætsforening den 30. maj 2022
1. Valg af dirigent
a. Steen Jensen
2. Valg af referent
a. Karsten Mølgaard Jensen
3. Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for fremtidige virksomhed
a. Formandens beretning v. Kenneth Sørensen (Bilag 1 - vedlagt)
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
a. Foreningens kasserer Christian Bo Nielsen fremlagde det reviderede regnskab. Foreningen
realiserede i 2021 et planlagt underskud, der er sket via øget indkøb af tøj og rekvisitter. En
nedsparing i foreningens egenkapital, der under covid-19 var vokset til et historisk højt
niveau. Kontingentindbetalingerne fra medlemmerne foregår på et meget højt niveau og til
stor tilfredshed for kassereren. Regnskabet blev godkendt.
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det blev vedtaget.
6. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag om vedtægtsændring fra bestyrelsen (Christian Bo Nielsen) (Bilag 2 - vedlagt)
i. Foreningens bankforbindelse Sydbank har udbedt sig en justering af vedtægterne
omkring prokura.
ii. Justering af bestemmelsen omkring antallet af medlemmer, der kan indkalde til
ekstraordinær generalforsamling, fra 25 til 50 medlemmer.
7. Valg af 1 formand
a. Kenneth Sørensen modtog genvalg og meddelte at dette var den sidste periode han vil
udfylde rollen som formand – ny formand skal vælges ved generalforsamlingen 2023.
8. Valg af 3-15 andre bestyrelsesmedlemmer
a. Medlemmerne på valg blev genvalgt.
i. Christian Bo Nielsen
ii. Joeanna Beeck
iii. Sandra Nikolajsen
iv. Thomas Boie Claussen
v. Lars Bo Larsen
b. Laura Bo Bojesen og Christian Petersson blev nyvalgte medlemmer.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
a. Kenneth Andersen blev valgt
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
a. Søren Hansen genvalgt som revisor
b. Anders Westphal Hansen genvalgt som revisorsuppleant
11. Eventuelt
a. Spørgsmål til kasserer omkring optælling af medlemmer og rabat ved deltagelse i flere
idrætsgrene.

b. Drøftelse af mulighederne for alternative indtægter via fondsansøgninger og fundraising.
Hillerød Kommune har en ansat fundraiser hvor man kan søge rådgivning.
c. Spørgsmål omkring U-16 årgangene, der er udfordret af efterskolesøgning. Hvad gør
klubben for at sikre disse årganges tilslutning til klubben? Er eneste alternativ at henvise til
Seniorafdelingen? Klubben har prøvet forskellige modeller for løsning – det er ikke til at
komme udenom samling af flere årgange – men ærligt talt er der ikke fundet en super
løsning. Vigtigt at man tidligt tager dialogen og er åben omkring problemstillingen overfor
de unge og søger at få en tilslutning til de løsninger man kan tilbyde. God ide at
seniorafdelingens trænere rækker ud efter årgangen og søger at afdramatisere skiftet fra
ungdoms- til seniorfodbold.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen 2022 og takkede for god ro og orden.
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Beretning 2022 – Bilag 1
Hele familiens klub; -kan vi leve op til dette slogan? Ja det mener jeg godt vi kan, Der er nu mulighed for at dyrke idræt
fra de helt små (krible-krable) til pensionisterne på superveteran fodboldholdet. Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde
lige, det alle gerne vil dyrke af idræt. Hvordan kan vi eventuelt blive bedre til at opfylde de ønsker der er her?
Når jeg siger ”eventuelt” er det fordi vi ikke har nogen begrænsninger på, hvad vi kan finde på at lave, men der
mangler hænder til at gennemføre aktiviteter. Det vil være superfint, at vi fra den tid hvor piger og drenge slutter med
krible-krable kunne komme over og fortsætte med nye aktiviteter. Der kommer udfordringen så; da der skal være
forældre til at hjælpe med at starte den nye aktivitet op. Hvis vi ikke får hjælp fra forældre, kan vi ikke lave flere tiltag.
Dette vil fremover være vores største udfordring. Hvordan får vi forældre til at prioritere tiden til aktivt at deltage i
deres børns fritidsaktiviteter? - Denne lader vi lige stå et øjeblik.
Vi skal jo både se tilbage og fremad i sådan en beretning. Så lad mig starte med at se på om vi har opfyldt nogen af de
ting, vi gerne ville starte med fra sidste beretning. Ja det er lykkedes at få en ny webshop op at køre, håber den er
blevet besøgt ofte, det er også via hjemmesiden, hvor vi har fået lavet en materialebestillingsside; så hvis noget hold
mangler noget skal i skrive på den så der er nogen i den anden ende kan bevilge det i mangler. Det er jo lige fra
kamptøj og alt hvad et fodboldhold eventuelt skal bruge. Det er lykkedes at starte et trænermøde og et enkelt møde
med dem der ville høre nyt fra klubben. Dette skal vi udvikle og fylde mere på. Det er også lykkedes at få afholdt lidt
stævner, både fodboldstævner, fodtennisstævner, samt en enkelt kampdag, hvor der var rigtig mange kampe på
samme dag, dette vil vi fortsætte med.
Vi er ca. 400 medlemmer i vores idrætsforening. Det er superflot; men hvis vi tager den normale udvikling på
fodboldhold, så skal der mange spillere til at lave et 11 mandshold. Derfor bliver vi nødsaget til at vælge at flere
årgange skal spille sammen. Det bliver så udfordrende når de skal til at gå på forskellige uddannelse steder eller
efterskoler. Hvordan holder vi fast i de unge årgange og får vi dem tilbage til os. Vi vil fastholde ambitionen om at
være en HEL klub for ALLE.
Vi har i det forløbne år haft en hel del idrætsgrene udover fodbolden i sving. Lad mig nævne dem, Yoga, ski fitness,
badminton, hockey, fodtennis og krible-krable.
Der blev afholdt fodboldskole og det kommer igen i år, hvor vi har en kæmpe venteliste. Det er isoleret set en stor
succes; men der skal vi igen se på trænere/frivillige så alle for en god oplevelse. Det gælder også i hverdagen – vi kan
ikke oprette flere hold inden vi kan skaffe trænere. Der kommer også en lille fodtennis skole som laves via Dansk
fodtennis forbund. Vi skal endelig til Kalundborg til Lions Cup igen. Det er ved at være nogle år siden sidst. Vi ved det
bliver en stor oplevelse for mange, særligt for dem som ikke har prøvet denne fodboldturnering og overnatninger med
sine fodboldkammerater, glæder os til at høre mere om den tur.
Vi vil gerne benytte lejligheden for at sige tak til alle der giver en hånd med til vores aktiviteter, det kan ikke lade sig
gøre uden hjælp. Det er lige fra dommer til en kamp eller ved dommerbord til turnering eller passer kantinen, når ens
barn spiller kamp, eller alle de andre gange der er brug for hjælp. I den forbindelse kommer vi ikke uden om vennerne
og deres formand Svend, vil du overbringe denne store tak til dig og resten af vennerne.
Så er der alle de trænere både inde som udendørs samt de holdledere og andre godtfolk der kan vi kun sige tak.
Formanden

Vedtægtsændringer – Bilag 2
Oprindelig tekst §9
Ved økonomiske dispositioner over 2.500 kr. kræves i alle tilfælde supplerende underskrift af kassereren.
Vedtaget ændring §9
Til intern kontrol/brug i foreningen, skal alle betalinger på over 20.000 kr. godkendes af kassereren.

Oprindelig tekst §4
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt 25 medlemmer skriftligt fremsætter ønske
derom, eller såfremt bestyrelsen finder det påkrævet.
Vedtaget ændring §4
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt 50 medlemmer skriftligt fremsætter ønske
derom, eller såfremt bestyrelsen finder det påkrævet.
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