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Brædstrup Idrætsforening af 1924 

Bestyrelsens årsberetning 
2022 

 

Året 2022 har på alle måder været et aktivt år i Brædstrup IF. I alle afdelinger har 

det igen sprudlet af liv. På halgulv, stier og veje, med ketsjer, bold og mus, i 

omklædningsrum og mødelokale, til træning, kamp og opvisning. Brædstrup IF har 

vist sig frem på flotteste vis, og i alle afdelinger er der ydet en kæmpe indsats for 

vores medlemmer. Derfor vil vi – vanen tro - også starte denne beretning med at 

sende en tak:  

- En tak til de mange frivillige trænere, ledere og udvalgsmedlemmer der hver dag 

lægger et stort arbejde i at skabe glæde for rigtig mange børn, unge og voksne i 

byen. 

- En tak til medlemmerne, forældre, søskende, bedsteforældre og andre der altid 

støtter op ved arrangementer, og når der skal gives en hånd med. 

- En tak til erhvervslivet i Brædstrup der har været en uundværlig bidragsyder til at 

sikre et fortsat stærkt foreningsliv i hele Brædstrup. 

Tak! 

 

Overordnet om Brædstrup IF kan vi fortælle, at det samlede medlemstal i Brædstrup 

IF stort set er uændret, hvilket vidner om et stort arbejde i alle afdelinger for at 

skabe nogle gode rammer, der både kan rekruttere og fastholde medlemmer. 

Økonomien ser stadig sund ud i hele foreningen, og der har været mulighed for 

nyanskaffelser i flere afdelinger, hvilket fremgår af regnskabet. 

 

Fokus i 2022 var på hvordan vi kunne styrke fællesskabet i Brædstrup IF - Hvordan 

gør vi hinanden stærkere på tværs af afdelinger og interesser. Vi havde i april vores 

første fællesmøde hvor mange bestyrelses- og udvalgsmedlemmer på tværs af 

foreningen deltog til et oplæg i samarbejde med DGI, om hvordan vi styrker vores 

digitale profil. Det blev en god aften, hvor vi hyggede og inspirerede os sammen, og 

alle var enige om, at disse fællesmøder tåler en gentagelse. I skrivende stund bliver 
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der arbejdet på en ny hjemmeside for Brædstrup IF, der sammen med andre digitale 

platforme skal være med til at sikre, at vi er i tæt kontakt med vores medlemmer, og 

andre interessenter for Brædstrup og Brædstrup IF. 

Udover en ny hjemmeside og Facebook, så er det også bestemt, at BIF – NYT vender 

tilbage i Brædstrup IF. Ikke som det fysiske blad, vi kender fra tidligere, men i en 

digital version, hvor vi har mulighed for 4 gange om året at dele de gode historier i 

både tekst, billeder og video. 

Fællesskabet i Brædstrup IF vil der stadig være fokus på, og det næste fællesmøde 

er allerede planlagt i april – Denne gang med fokus på jubilæumsåret 2024. 

 

Brædstrup IF har haft mange jern i ilden i det forgangne år, hvilket har betydet 

mange møder og megen kommunikation med rigtig mange samarbejdspartnere. 

Et langt sejt træk om at få produceret en film om Brædstrup og Brædstrup IF er 

endelig kommet i hus, og vi kunne i forbindelse med klubhusets 25-års fødselsdag i 

januar i år vise en smagsprøve af den flotte film. Filmen er blevet delt på de sociale 

medier, og er nået vidt omkring til glæde for både Brædstrup by og Brædstrup IF. 

Senere vil vi også få nogle små filmklip, som vi kan bruge til at lave mere reklame for 

Brædstrup IF. 

I Brædstrup lokalråd har Brædstrup IF en vigtig samarbejdspartner, der er med til at 

styrke fællesskabet i byen, og Brædstrup IF har derfor inviteret alle byens 

idrætsforeninger til et fællesmøde, hvor vi skal debattere både hvad vi gerne vil 

bruge lokalrådet til, men også hvad lokalrådet og byen generelt kan bruge 

foreningslivet til. Vi bliver som foreningsliv styrket af fællesskabet, og det er vigtigt, 

at vi kan arbejde sammen på tværs. 

Samarbejdet med andre foreninger har også fyldt en del i årets løb. Brædstrup IF 

blev kontaktet af to foreninger i byen med fokus på et øget samarbejde, og der har 

været afholdt mange møder på tværs af disse foreninger. Desværre har den ene 

meldt sig ud igen, men forhåbentlig kan vi i løbet af dette år præsentere udbyttet af 

det andet samarbejde. 

Det var mange forventninger til samarbejdet med Horsens kommune da året 

startede. Springgraven lå lige om hjørnet, og vi var klar til næste skridt i etableringen 

af ude-fitness i Parken. Her i slutningen af året står vi dog tilbage med en noget tom 

fornemmelse. Når vi som forening og by har nogle ildsjæle, der lægger tonsvis af tid 

og energi i projekter, der styrker hele byen, skal vi så ikke forvente mere af Horsens 

Kommune? 
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Alle afdelinger i Brædstrup IF har haft et godt og spændende år, hvilket vi glæder os 

til at dele med jer i det kommende BIF – NYT. Vi vil dog gerne fremhæve gymnastik, 

der blev kontaktet af DGI, med en helt unik mulighed for at vise hvad Brædstrup 

kan. Vores fantastiske Juniorhold med 53 gymnaster, er blevet udtaget til at 

opvarme for verdensholdet i Vejle d. 6. oktober 2023 inden de rejser ud i verden og 

laver opvisning. Alle juniorholdets gymnaster og trænere er inviteret til det 

efterfølgende show og får ydermere muligheden for at møde verdensholdet bag 

kulissen - og mon ikke der bliver taget masser af billeder. 

 

Bakkelandets Byfest blev i juni afholdt i flot solskinsvejr, med god musik og rigtig 

mange festglade mennesker. Mange frivillige fra Brædstrup IF brugte dagene på at 

hjælpe til, hvilket sendte en god del af overskuddet fra festen til Brædstrup IF. Det 

er skønt med en begivenhed som byfesten, der kan samle byen. 

Hvad der også kan samle byen, er når Musik I Gaden åbner op for en af de 

hyggeligste dage om året i Brædstrup. Hele dagen summer luften af glæde, højt 

humør og masser af musik. Det er en fornøjelse af se, hvordan folkene bag Musik I 

Gaden har fået skabt noget unikt, som vi er mange, der ser frem til år efter år. 

BIF’s venner har været meget synlige i årets løb, og med deres store støtte på tværs 

af afdelinger og udvalg, så er der ikke længere nogen tvivl om, at BIF’s venner er til 

for alle. Brædstrup IF ønsker BIF’s venner et stort tillykke med de 50 år. Vi glæder os 

til at fejre det sammen med jer. 

BIF CUP har haft en naturlig udskiftning, hvor nye kræfter er kommet til. Det har dog 

ikke ændret meget på, at BIF CUP arrangerer nogle af de bedste fodboldstævner. 

Når man ser alle dem, der kommer igen år efter år, og hvor langt man vil køre for at 

komme til stævne i Brædstrup, så er det en klar blåstempling af det store arbejde, 

der bliver lagt i, at alle har en skøn dag i Brædstrup. Det er arrangementer som 

disse, der er med til at folk snakker positivt om Brædstrup rundt i landet. 

Til sidst vil vi runde af med at kigge lidt ud i fremtiden. For næste år fylder 

Brædstrup IF 100 år. En lille gruppe i Jubilæumsudvalget er allerede godt i gang, og 

efter fællesmødet med alle afdelingerne i april vil vi se nærmere på, hvordan 

Brædstrup IF’s 100-års fødselsdag kan blive en fest for hele byen i hele 2024. 

Vi glæder os til at arbejde videre med at få styrket Brædstrup IF, så vi fortsat har en 

sund og god forening, hvor fællesskabet er i fokus.  
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Tak til alle i og omkring Brædstrup IF for jeres store arbejde. 

En tak skal også lyde til de frivillige, der måske ikke er så synlige i hverdagens 

aktiviteter, men ikke desto mindre laver et stort arbejde bag kulissen, der er vigtigt 

at anerkende - Tak. 

En særlig tak skal også lyde til æresmedlemmerne for jeres store bidrag igennem 

tiderne, for jeres sparring, gode råd og for at I stadig er en aktiv del af vores snart 

100-årige forening. 

Tak 

 

Bestyrelsen i Brædstrup Idrætsforening af 1924 


