
Formandens / Brædstrup IF Fodbolds beretning Formand Allan Nielsen beretning: -  

Turbulent start på sæsonen. Fra start 3 mdr. bagefter, da Allan kom sent ind i bestyrelsen som formand. - 

Bestyrelsen har ikke været fuldtallig men at vi pt i bestyrelsen supplerer hinanden godt. Allan overtog 

posten på, at der skulle ske noget anderledes. - Bestyrelsen har kontakt med DBU omkring et samarbejde 

om hvordan vi i Brædstrup IF fodbold kan blive en bedre fodbold klub. Dette samarbejde indeholder: 

Vision, mission og værdier som Brædstrup IF fodbold skal repræsentere. - Bestyrelsen er fuld i gang med 

dette samarbejde sammen med DBU. - Allan viser power point som bestyrelsen har gennemgået med DBU. 

- Derudover har bestyrelsen i samarbejdet med DBU fået lavet en medlemsundersøgelse i Brædstrup IF 

fodbold, som skal gennemgås og evalueres på. - Indtil videre har bestyrelsen arbejdet med nedenstående 

og det vil blive færdiggjort i jan 2020. Missionen: - Brædstrup IF Fodbold skal fungere som et samlingssted 

for alle børn, unge, forældre og andre fodboldinteresserede, hvor trivsel og udvikling er i fokus. Visionen: - 

Brædstrup IF Fodbolds vision er at blive en attraktiv klub for spillere, trænere, ledere og sponsorer. Klubben 

skal fremtræde som et godt sted at være, hvor der er plads til alle uanset niveau. Succes er for os, at have 

så mange spillere som muligt – så længe som muligt. 

Værdier: - Kultur – Glæde – Udvikling – Engagement – Samarbejde - Allan går herefter videre til at tale 

omkring ungdom og hvordan han har oplevet en god udvikling her. - Allan fortæller herefter omkring de 

forskellige arrangementer, som der har været igennem året som eksempelvis har der været afholdt 3 bold 

on tour, hvilket var en stor succes. Alt i alt sket rigtig meget på ungdomsholdene. - Herfra taler Allan 

omkring senior og til en start roser Michael som stopper som træner og takker for hans indsats for 

Brædstrup IF fodbold. Michael fik han overtalt til at fortsætte i 2020 i samarbejde med en ny træner ved 

navn Rene Pedersen - Senior serie 4 bliver endnu en sæson i serie 4. - Serie 2 er netop lige rykket op i serie 

1 efter en hæsblæsende kamp i Esbjerg. 


