
Referat generalforsamling torsdag den 3. juni 2021  
Dagsordenen: 

1. Valg af dirigent. 

Ole Weirsøe valgt 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretninger. 

Godkendt 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Regnskabet er ikke blevet revideret, da der var corona i spil. 
Når revisoren har gennemgået regnskabet og underskrevet, er regnskabet godkendt 

Ove foreslår, at vi i HB drøfter måden, vi laver regnskab på. Sponsor udvalgets regnskab er trukket ud 
(besluttet for 2 år siden) 

4. Fastsættelse af grundkontingent. 

0 kr 

5. Behandling af indkomne forslag. (Se forslag nedenfor.) 

2 forslag om vedtægtsændringer. 

Begge vedtaget 

6. Valg af formand. (Ulige årstal) 

Lars Vibæk valgt som formand 

7. Valg af kasserer. (Lige årstal) 

Udgår i år. Arne Jakobsen fortsætter 

8. Valg af næstformand/sekretær. (Lige årstal) 

Karin Jensen valgt som næstformand/sekretær for 1 år. 

9. Valg af medlem til bestyrelsen. (Ulige årstal) 

Hans Jørgen Casper valgt 

10. Meddelelse om afdelingernes repræsentant i bestyrelsen. 

Fodbold                 Ole Weiersøe 
Gymnastik            Mette Hjuler 
Badminton           Ole Bisgaard 
E-sport                   Jesper Hyldebrandt Bjerre 
Cykling                   Anders Franzen 
+60 senior            Ove Frederiksen 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 



Torben Johansen revisor 
Gert Jensen revisorsuppleant 

12. EVT 

Ole Weirsøe har bemyndigelse til at melde ud samt sætte opslag op i hallen og cafeteriet vedrørende 
coronarestriktioner. 

  

Vedtægtsændringer, som begge blev vedtaget 

§ 7 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i 

januar kvartal, og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag i foreningen, samt på klubbens 

hjemmeside. 

"Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 15 år på dagen for 

generalforsamlingens afholdelse". Denne sætning udgår og erstattes af: 

"Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer. For medlemmer under 16 år varetages 

stemmeretten af forældremyndighedens indehaver." 

De stemmeberettigede er også valgbare, dog skal formanden, kassereren, 

næstformanden/sekretæren være fyldt 18 år. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i skriftlig form være 

formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 

  

Efterfølgende tekst er ny: 

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling 

Stk. 3. Beslutningen efter stk. 2 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan 

afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes 

i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 2. Bestyrelsen skal ved en digital 

generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at 

vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte 

system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling 

under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. 

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital 

generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal 

anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses 

om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger 

om fremgangsmåden ved generalforsamlingen. 



Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i 

generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre 

muligheden for hemmelig afstemning.” 

 

Bestyrelsens beretning for året 2020 

Sidste efterår startede jeg min beretning med, at det var en meget særlig og svær situation at stå her og 
fremlægge bestyrelsens beretning, idet NE var blevet alvorligt syg og havde valgt at fratræde sine poster i 
BIF. NEs sygdom gennemstod han desværre ikke og gik bort 19. oktober 2020. Jeg vil bede jer rejse jer og 
holde 1 minuts stilhed. 

Tak. 

Igen i år har vi udsat generalforsamlingen pga corona. Næsten hele 2020 har idrætsforeningen og dermed de 
sportslige udvalg samt aktive medlemmer været præget af corona. Sportsligt har vi været nødsaget til at 
aflyse rigtig mange idrætstimer. Vi har været meget heldige med vores medlemmers forståelse for 
situationen, så vi har kunnet beholde indbetalt kontingent i klubkassen samt fået bevilget ansøgte midler fra 
div coronapuljer, hvilket har betydet, at vi kommer ud af 2020 med et lille overskud. Det kommer Arne 
nærmere ind på senere. 

På generalforsamling lavede vi nogle vedtægtsændringer. Vi har bl.a. udviet FU med 1 medlem 

Vi havde håbet på, at politikkerne havde stemt ja til udvidelsen af området omkring Hældagerhallen. Det 
gjorde de ikke, men sendte udkastet tilbage til visionsudvalget for at få barberet et antal millioner af 
budgettet. Så planen er heldigvis ikke sparket til hjørne. Tvært imod er vi meget positive og håber på en 
godkendelse i dette kalenderår. 

Lars Vibæks kæmpe arbejde med at få bemandet cafeteriet lykkedes rigtig fint indtil 11. marts, hvor landet 
lukkede ned. Dette projekt ligger i dvale pt, men vi håber, at verden bliver mere normaliseret i løbet af 2021, 
så vi igen kan få gang i det sociale liv i cafeteriet. 

I FU og HB havde vi planlagt et samarbejde med DGI omkring et servicetjek af vore måde at organisere os 
på i bestyrelsen. Dette arbejde er ikke påbegyndt, da det ikke har været muligt at mødes fysisk pga 
coronaregler. Vores andre møder har foregået digitalt. Det har været ok, men det er altså bedre at mødes 
fysisk i et lokale. 

Årsfesten blev aflyst i november. Det har betydet, at vores udmærkelser er blevet givet i mindre fora. 

Vores sportslige udvalg har kørt, men på lavblus. 

Der er ansøgt mange midler igennem div coronapuljer, som vi heldigvis er blevet tilkendt. 

E-sport har fra start været en kæmpe succes. Corona har betydet, at de har været ramt af medlemsnedgang i 
2020. Der er flere forhold, der har gjort det svært for jer at mødes fysisk. Bl.a lokalets størrelse. Heldigvis 
har der været puljer at søge, hvorfor du Jesper samt dine hjælpere stadig er engagerede og kæmper videre, så 
økonomisk kommer I ok ud af 2020. 

Gymnasikafdelingen fortsætter stadig med et højt aktivitetsniveau med mange forskellige idrætsgrene. Det 
har betydet, at der er kommet nye kræfter i bestyrelsen. Desværre gik jeres kasserer igennem mange år Anne 
Lise bort. 

Cykling, som du også har søsat Mette, er nu blevet en selvstændig afdeling, som du Anders styrer og 
udvikler med hård hånd sammen med din bestyrelse. I nåede 40 medlemmer i 2020 fordelt på både MTB og 



landevejsryttere. Trænerne har planlagt sporture, hvor hele klubben har været ude og køre andre MTB spor i 
hele landet. 

Jeg kan fortælle, at der pt i 2021 er 60 medlemmer i afdelingen – både mænd og kvinder, som kører på hold 
efter individuelt niveau. 

60+ med dig i spidsen Ove, kører som det plejer – som du plejer at sige. De gamle hygger sig. 

Badminton sæsonen blev meget kort både i foråret og efteråret 2020. Der var stor medlemstilgang på 
ungdomsfronten, hvorfor der blev ansat en ungdomstræner. 

I fodboldafdelingen er de første frø sået til en sammenlægning af senior og ungdom i en afdeling med en 
formand. Denne ændring af afdelingen effektueres i løbet af 2021. Ole har rigtig mange opgaver 
administrativt – også udenfor fodbold, så en ny formand er i støbeskeen. 

Tennisafdelingen blev pludselig synlig sidst i 2020, hvor vi havde møde med to spillere, der har stået for 
afdelingen igennem de sidste 10 år. Tennisafdelingen er nu en del af paddel. Her i 2021 er vi klar med 3 
paddelbaner. Et hurtigt arbejdende udvalg har formået – i samarbejde med Lars V – at få igangsat etablering 
af 3 paddelbaner. 

Kunststofafdelingen, som i bund og grund er en selvstændig forening, nævner jeg også lige, da vi/ BIF jo er 
bestyrelsen. Hans Jørgen har overtaget NEs plads og Søren Husted er ny ifb med paddel. 

Styret af Arne har vi på trods af et mærkværdigt år, stadig en god økonomi i foreningen. 

I 2020 har vi haft 3 udmærkelser 

Peter Pind prisen Brian Klüver Nielsen 

Vinbjergpokalen Lise Buhl Sørensen fra gymnastik 

DBUs sølvnål Ole Weirsøe 

Stor tak til Carsten Døhr og sponsorudvalget, for at skaffe penge til foreningen. 

Tak til klub frivillig, der samles hver tirsdag – uanset vejr og vind – og laver ualmindelig mange opgaver 
både i cafeteriet, udenfor med at fx sætte nye net i målene, omlægger fliser, samler skrald, går rundt i hele 
Bredballe med reklamer ……. you name it 

Tak til Vejle Kommune for et godt samarbejde med bl.a. Thomas Schmidt. 

Tak til Jakob skoleleder fra Hældagerskolen 

Der er stadig fuld fart på i Bredballe Idrætsforeningen. 

Det er svært at skille årene fra hinanden, idet mange af tiltagene, der ikke er startet i 2020, kommer til at 
blive nævnt. Men det vi har gang i lige nu – ud over udviklingsarbejderne i de sportslige afdelinger er. 

Fortsættelse af udviklingsarbejdet med udvidelse af Hældagerhallen til 2 stk samt integrering af skolen på 
forskellig vis 

Samarbejde med DGI konsulent for at kigge på organisering af BIF 

Samarbejde med et firma om mere digitalisering af BIF 

I gang sættelse af 3 paddelbaner, som næsten er færdige med 200 medlemmer 



Med disse ord vil jeg slutte min beretning med at rette en kæmpe tak til alle frivillige ledere og trænere, der 
bruger en stor del af jeres kostbare fritid på at yde en kæmpe uvurderlig indsats til glæde og gavn for både 
voksne og børn, der har deres gang i foreningen. 

Tak til forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for et godt samarbejde. 

Med håbet om fortsat gode år for BIF, vil jeg slutte min beretning 

 


