Brædstrup Idrætsforening af 1924

Bestyrelsens årsberetning
Da vi for blot 9 måneder siden sad her sidst, var det med Corona som den store
fællesnævner. Et år med aflysninger og nedlukninger var gået, men alt var så småt
ved at åbne igen, sommeren var på vej og der var store forhåbningen til at
foreningslivet igen kunne komme i omdrejninger.
Vi skulle blive klogere…
Nu kunne denne beretning om året 2021 igen blive en fortælling om alt det vi
desværre ikke havde mulighed for at gennemføre - men nej - nu har vi vist hørt nok
om Corona, aflysninger og nedlukninger, så lad dette (forhåbentlige) sidste ord i
denne beretning om Corona i stedet blive en tak:
- En tak til de mange frivillige trænere, ledere og udvalgsmedlemmer der har holdt
foreningen kørende under svære betingelser og skiftende omstændigheder.
- En tak til medlemmerne, forældre, søskende, bedsteforældre og andre der har
støttet op om foreningslivet igennem hele denne tid.
- 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, og der hvor der har været større udsving, har man allerede
flere tiltag i støbeskeen, samt en forventning om at vende tilbage til normale
medlemsforhold inden længe.
Økonomien ser stadig sund ud, og på nær én enkelt afdeling, så ender alle ud med
et positivt resultat.

Lad os nu rette øjnene mod det arbejde, der har fundet sted siden vi sidst var
samlet…

De nye bankregulativer omhandlende foreninger har i flere år været yderst
ressourcekrævende for mange af udvalgene, men det skulle gerne ændre sig
fremadrettet. Kassereren har været en del på overarbejde, men har i samarbejde
med bankerne fået udarbejdet en nye struktur, der både tager højde for de
gældende lovkrav, den flerstrengede forening og samtidig mindsker brugen af
unødig dokumentation.
I april og maj begynder optagelserne til en film omkring Brædstrup IF og byen
Brædstrup. Der vil i alt blive lavet 11 mindre film, som I løbet af de kommende år vil
blive synlige på diverse sociale medier. Én film på omkring 2 minutter vil omhandle
Brædstrup IF og byen Brædstrup med alle vores fantastiske faciliteter og
muligheder. De 10 andre film vil omhandle de 10 afdelinger i Brædstrup IF.
Vi ser frem til at vise Brædstrup IF og Brædstrup by fra sin flotteste side, og vi
glæder os til at se det færdige resultat af optagelserne. I processen har det været
afgørende for bestyrelsen, at de erhvervsdrivende, der har sponsoreret dette
projekt, vil blive tilstrækkelig synliggjort og få en reklame der matcher deres
økonomiske bidrag. Det skylder vi vores sponsorer.
Brædstrup IF har været i tæt kontakt med sportshallerne omkring udbygning af
skolehallen og dertilhørende etablering af ny springgrav. Vi har haft mange gode
drøftelser, og er landet i en fælles forståelse, der er præsenteret for Horsens
kommunes fritidsafdeling. Nu venter vi blot på udmeldingen fra Horsens kommune og så tror og håber vi på, at vi inden for et års tid vil kunne se starten på et nyt
springcenter til glæde for hele Brædstrup.
I Brædstrup lokalråd har Brædstrup IF en vigtig samarbejdspartner, der er med til at
styrke fællesskabet i byen, og samtidig er det vigtige talerør til kommunen, så da
Musik I Gaden foreslog at bidrage med noget af overskuddet fra det flotte
arrangement i august til julebelysningen i byen, var vi hurtige enige om, at det var
det rette at gøre.
Det sidste, som bestyrelsen har haft i støbeskeen, er en styrkelse af fællesskabet i
Brædstrup IF - Hvordan gør vi hinanden stærkere på tværs af afdelinger og
interesser. Til april er alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer inviteret til
fællesmøde, hvor vi både skal hygges os sammen på tværs, men også blive klogere.
Til det første fællesmøde vil fokus være på at synliggøre vores forening. Vi får besøg
af en kommunikationskonsulent fra DGI, der vil tale lidt om hvordan vi styrker vores
digitale profil, hjemmeside, Facebook osv.
Vi synes jo selv vi har den bedste forening - men det skal andre da også vide.

Tak til alle i og omkring Brædstrup IF for jeres store arbejde.
En tak skal også lyde til de frivillige i Udeholdet og Jubilæumsudvalget, 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
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