Brædstrup torsdag den 3 juni 2021

Brædstrup Idrætsforening formandsberetning 2020

Som formand for Brædstrup Idrætsforening er det nu 10 gang jeg skal
aflægge beretning for året der er gået.
2020 har jo på mange måder været et meget specielt år også for BIF med
Corona restriktioner – Corona nedlukninger og Corona åbninger o.s.v.
Så der er bestemt i år endnu mere grund til at takke de mange ildsjæle i
BIF – alle har ydet en fantastisk indsats uanset hvilken opgave der skulle
løses – intet har været som det plejer .
Alligevel kan vi kigge tilbage på året 2020 med medlemsfremgang, så vi
nu i alt er 1.093 medlemmer fordelt på de 8 afdelinger – fodbold –
Basketball - Gymnastik – Badminton – Løbeklubben 8740 dk – Volleyball –
E-sport og Cykelklubben.
Derudover de 2 komiteer – BIF-cup og Musik i gaden.
Så vidt jeg kan se i de gamle manualerne har BIF aldrig haft så mange
medlemmer nogensinde.
Og som i vil se når hovedkassereren gennemgår regnskabet for 2020
vil i opleve at alle 8 afdelinger samt de 2 komiteer, alle har overskud og
penge i kassen.
Også derfor er der stor grund til at takke alle - uanset hvilken funktion
eller opgave, man har haft i BIF – tak for indsatsen under de meget
anderledes forhold, med aflysninger – ændringer og en stadig uvished om
åbninger og lukninger af aktiviteterne p.g.a. Corona.

I vilkårlig rækkefølge vil jeg fortælle lidt om de aktiviteter der er afholdt –
eller mest IKKE afholdt i 2020.
Hoppeland i Brædstrup Hallen i vinterferien uge 7 2020 nåede lige at
blive afviklet med stor tilslutning – små 600 børn + forældre og
bedsteforældre, så igen et flot overskud på ca. kr. 14.000,Stor tak til tovholder Søren Munk og alle hjælpere.
Søren Munk er stadigvæk Idrættens repræsentant i Brædstrup Lokalråd
så vi bliver orienteret om hvad der sker i lokalrådet.
Sponsor aftaler med Sparekassen Kronjylland – Nybolig – Ejendoms
mægler Linda Riis - Sportigan og en række lokale firmaer og butikker
fortsætter – der har dog ikke været samme aktivitet som normal med
tegning af nye sponsorater p.g.a. Corona, men det vil blive intensiveret,
når der igen bliver mere normal aktivitet, men støt vores sponsorer.
Samarbejdet med Den Selvejende Institution ” Sports Hallerne i
Brædstrup ” har fungeret fint både med hensyn til haltime fordeling og
det daglige forløb med baner, lokaler, klubhus og Hallens Cafeteria alt
sammen under de vanskelige forhold med op og nedlukninger p.g.a.
Corona.
Der er desværre stadig ikke en løsning på dræn af opvisningsbanen. Vi har
igen – igen - haft møder og kontakt til Horsens Kommune – sidst blev vi
stillet i udsigt at der blev drænet i uge 26 2020 – men der kom igen noget
i vejen og den person vi kar haft mest kontakt med, er der ikke mere så vi
er glade for vores kunstgræsbane som bliver brugt meget.
Idrætssamarbejdet med Brædstrup Skole har også været på stand by i
2020, men Rikke Frederiksen er stadig kontakt person.
Kræmmermarked arrangeret af Sport Horsens på Dyrskuepladsen i
Horsens blev aflyst og er også aflyst i 2021 både p.g.a. Corona, men også

da det ikke har været mulig at finde en ny styregruppe, så vi må se hvad
der sker fremadrettet. Sport Horsens har opløst sig selv, da man ikke har
kunnet få emner nok til bestyrelsen og p.g.a. foreningen nok har
overlevet sig selv.
Idrætsarkivet og Idræts klinikken vil blive forsøgt ført videre.
Men tak til Frede for din indsats for BIF - da vi sidst var med i 2019 gav det
ca. kr. 29.000,- til fordeling i de BIF afdelinger der stillede hjælpere.
Byfesten i Parken i Brædstrup blev også aflyst i 2020 og er ligeledes aflyst
i 2021 også her havde BIF hjælpere med, da det sidst blev afholdt i 2019
hvor det gav ca. kr.29.000,- til fordeling til de afdelinger i BIF der stillede
med hjælpere.
Det nye Conventus EDB program fungere stadigvæk fint – så tak til
hovedkasseren Kim Sørensen.
BIF Nytårstaffel for 2020 måtte også aflyses – det er jo ellers en vigtig dag,
hvor vi sammen med BIF`s Venner uddeler sponsorater – priser og legater
til dem der på den ene eller anden måde har gjort en ekstra indsats for
BIF i det forløbende år – ligesom underholdning og god mad er med til at
sige tak for indsatsen.
DGI`s netværksmøder som BIF er med i for de 10 største idrætsforeninger
i Horsens Kommune har også været aflyst – men vil starte op igen i 2021.

I vilkårlig rækkefølge vil jeg så fortælle lidt om hvad der er sket – eller
IKKE sket i de forskellige afdelinger – men alle afdelingers årsberetninger
kan læses på BIF`s hjemmeside.
Men det er jo desværre nogle meget korte beretninger p.g.a Corona op
og nedlukninger samt aflysninger for alle afdelinger i BIF.

BADMINTON: Igen en god badminton sæson, men desværre en også en
del påvirket af Corona restriktioner.
Ungdomshold træner hver tirsdag. De er opdelt i 2 hold, øvede og
begyndere på tværs af alder og køn.
Ca. 35 aktive ungdomsspillere på de 2 hold, specielt stor tilgang på
begynderhold som trænes af Rasmus, Jeppe, Lucas og Tobias.
Øvede hold trænes af Rasmus.
Stort engagement på begge hold og spillere på mange forskellige rækker
fra D-rækken til M-rækken.
Familiebadminton har igen i 2020 haft stor tilslutning - hold hvor både
børn og forældre hygger sig sammen.
Træner Marcus og Emil.
Holdturneringer har desværre været påvirket af Corona nedlukninger så
det er kun blevet til et par enkelte kampe i 2020.
Stævner har der kun været lidt i starten af sæsonen.
Tak til Tina Dåbeck, alle trænere, hjælpetrænere, forældre og frivillige
hjælpere.
Motionisterne kom rigtig godt i gang med sæsonen med samme antal
spillere som sidste sæson, men desværre kom Corona nedlukningen også
her.
Flexifjerd som nyt hold for badmintonspillere der ikke har en makker, er
uøvet eller øvet, men bare har lyst til at komme og spille med andre. Der
er ikke tilmelding fra gang til gang og man har ikke fast makker.
Flot opbakning og god stemning men det blev desværre kun til 1 gang
inden nedlukning.
Torsdags badminton med god tilslutning, men samme Corona problemer
som resten af klubben.

Tak til Solvejg Vissing, trænere, holdstyrer og udvalg.
Den traditionelle Nytårskoncert på Pejsegården 2020 og 2021 måtte også
aflyses – men sidste nyt er at man satser på at gennemfører koncerten
igen lørdag den 22 januar 2022.
Så tak til Ellinor og Aksel vi håber det lykkedes.
Overskuddet går til BIF`s Badminton ungdomsafdeling.
VOLLEYBALL: En stille forårssæson under indflydelse af corona sluttede
derfor inden påske.
En enkelt sommeraften med sandkasse volley ved Brædstrup Skole.
Opstart efteråret 2020 varede kun en måned inden 2 nedlukning ramte.
Tak til dig Birger.
LØBEKLUBBEN 8740DK: Januar startede med stor tilslutning til ny løber
hold, vi var godt i gang da Corona lukkede landet og vi kun måtte løbe 2
sammen.
Vi måtte tildele dem en ” makker ” der kunne være deres kontakt og på
den måde hjælpe dem gennem løbeprogrammet.
Det lykkedes at holde fast i de fleste nye løbere trods de store
udfordringer.
I maj måtte vi være lidt flere sammen, men ikke nok til at vi kunne
gennemføre Den Genfundne Bro Løbet, der ellers var helt udsolgt, vi
valgte så at rykke til september, men på grund af restriktioner måtte
løbet aflyses helt i 2020.
Det har heller ikke været muligt at gennemfører sommerfest, julefrokost
eller deltage i andre sociale arrangementer i 2020.
Stor tak til Dorte og alle hjælpere.
BASKETBALL: Det meste af basket sæsonen gik desværre i vasken på
grund af Covid 19. For seniorholdet betød det, at træningen sluttede
ultimo november, lige før sæsonen for alvor skulle i gang med kampe i
serie 1.

Ungdommen kunne fortsætte lidt længere.
Vi håbede at kunne åbne op igen efter nytår, men måtte desværre sande
at det ikke var tilfældet og at indendørs idræt i det hele taget blev hårdt
ramt. Dog kunne vi se at ungdoms årgangen i starten af året havde
vokseværk ca. 30 og stor tak til Christian for den store indsats og de
frivillige der trådte til for at hjælpe de mange unge.
På seniorsiden formåede vi at holde samme antal deltagere på godt 15
seniorer så tak til Mads Bonde som stod for trænings programmet.
Tak til kasserer Aksel Brun og stor tak til Torben som efter 5 sæsoner ikke
stiller op igen på grund af manglende tid, men stor tak til dig Torben for
en flot indsats.
E-SPORT: Året 2020 begyndte igen godt og vi fortsatte med et fint antal
medlemmer.
Trænerstaben blev reduceret med en mand, dog påvirkede dette ikke
træningstiderne da vi stadig var dækket ind med resterende frivillige.
Vi er er dog stadig på udkig efter flere frivillige da dette vil medvirke til
nogen mere rotation mellem trænere. Strukturen i træningen blev ikke
ændret meget, kun justeret lidt iht. Trænerteamets ønsker ud fra deres
træningsprogram.
Fortnine har fortsat været det mest dominerende spil, dog har CS:GO (
COUNTER_STRIKE GLOBAL OFFENSIVE) vist at det er på vej tilbage og flere
og flere viser interesse for det. Derfor har vi været mere åbne omkring
holdtilmeldinger, hvilke spil der bliver spillet.
Træningen foregår stadig 4 gange om ugen.
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet 17.00 – 19.00.
Dette fungerer stadig fint iht. Den gennemsnitlige alder på vores
medlemmer.
Grundet Covi 19 forholdt vi os til de rekstriktioner som blev anbefalet.
Alt dette blev dog afbrudt, da vi i marts måtte lukke ned og det betød at
træningen lukkede helt ned resten af 2020.
Dette betød også at vi ikke kunne afholde flere LAN aftner for vores
medlemmer som var en stor succes i 2019.
Tak til Mikkel – Rune og alle jeres hjælpere.

GYMNASTIK: Gymnastikken i 2020 har som alle andre afdelinger været et
meget underligt år. Vi har dog forsøgt at holde hovedet oppe og tænkt ud
af boksen, med gratis online træning, så folk der hjemme i stuerne har
kunnet prøve vores forskellige hold af, under nedlukningen og det var
med stor succes.
Nu kigger vi fremad og ser med stærke målrettede øjne mod en ny
sæson, med masser af energi, glade børn og voksne.
Tak til Tina og alle dine hjælpere.
BRÆDSTRUP CYKELKLUB: Med cykelåret 2020 blev alle sejl sat til for
aktiviteter, Mallorca tur, licens løb i foråret, banecykling i Odense m.m.
Vi var 8 der tog til Odense cykelbane sidst i januar 2020 hvilket så skulle
vise sig at blive det eneste sociale arrangement i 2020.
Resten af cykelåret blev begrænset til individuel cykling i lange perioder.
Så vi glæder os til mere normale tilstande.
Tak til Morten og alle cykel kammerater.
FODBOLD: Et år med meget nedlukning i hele landet og det gjaldt også
fodbold afdelingen i BIF.
Alle hold kom så småt i gang igen hen mod forårsafslutningen, men slet
ikke i samme omfang som ønsket, store udfordringer med at få afviklet
kampe, især det sociale fik et knæk på grund af ingen fælles omklædning.
Fodbold skole 2020 blev gennemført med ca. 50 glade børn, tak til Michel
Blaschke.
DBU 3-bold Tour 2020 blev aflyst.
Første holdet spillede i serie 1
Andet holdet spillede i serie 4.
Vil i gang med projekt angående trænings miljø.
Frede Benfeldt er tiltrådt som sportschef – velkommen.
Afslutning af samarbejdet med DBU angående opsætning af nye værdier
m.v. blev desværre på grund af Corona ikke brugt så meget, men håber
det kan blive mere aktuel i sæsonen 2021.
Klubhus cafeteriaet drives af BIF Fodbold afdeling – tak til Jan R. og Ole P.

Tak til Allan og alle trænere, hjælpetræner og frivillige.
Kampfordeler Bolette Kristensen – en vigtig person som udfører et flot
arbejde med planlægning og placering af kampe, så tak til dig Bolette.

BIF-CUP: I 2020 var det 11. år der blev afviklet BIF-CUP Et specielt år, som
lukkede Danmark og BIF-CUP ned p.g.a. Corona.
Heldigvis nåede vi at afvikle stævnerne i februar 2020 inden
nedlukningen, så året endte med et fint resultat og vi er tildelt Corona
støtte for de aflyste stævner i efteråret.
Derfor er der penge i kassen, så vi kan udlodde midler til konkrete
initiativer i Brædstrup IF Fodbold og til sociale arrangementer for de
enkelte børne- og ungdomsårgange, når dette bliver muligt igen.
Vi glæder os til november, hvor vi forhåbentligt alle kan mødes i
Brædstrup Hallen til BIF-CUP 2021.

BIF-CUP udvalget vægter det sociale aspekt af fodboldspillet meget højt.
Fodbold skal være for alle og alle skal have nogle gode oplevelser
sammen med kammeraterne uanset om man vinder eller taber.
Stor tak til Michael Spørring og holdet omkring.
MUSIK I GADEN: Blev desværre også aflyst i 2020, men er klar med bla.a
Sussie og Leo lørdag den 21 august 2021, så vi glæder os, tak til Frede og
hans hjælpere.
BIF`S Venner: Også her i 2020 har der været store Corona begrænsninger
da BIF Nytårstaffel var aflyst, det er jo her bla.der uddeles Egon Møller
Jensens Mindefond, årets BIF`fer , sponsorrater til afdelingerne og hvor
der sammen med lidt godt til ganen er underholdning m.v. som tak til alle
de hjælpere der har givet en hånd til BIF gennem året.

Bandereklamer, målaktier og lotteri har også haft begrænsninger på
grund af Corona restriktioner, men vi glæder os til at det bliver mere
normale tilstande.
Tak til Klaus Bjerring, Ole Meiner Jensen, Henrik Daugaard, Thomas
Westermann og Søren Møller
Vi glæder os til fortsat godt samarbejde.
Tak til Udeholdet 2020 som frivilligt sørger for bander og klubhus
omgivelser fremtræder pæne og ryddelige.
Tak til jer.
Tak til Jubilæums udvalget Frits – Poul Erik – Jens Frederik – Kurt og
Thomas, nu er der jo kun 3 år til BIF 100 års jubilæum – så vi glæder os.
Tak til Sports Hallerne Brædstrup for godt og positivt samarbejde i 2020.
Tak til Jørgen – Tove – Dorte, Brian og hjælpere.
Tak til Hallens Cafeteria Kirsten og Ejgild for altid godt samarbejde.
Tak til den øvrige Hovedbestyrelse Kim Sørensen – Søren Munk –
Marianne Overvad – Hanne Østergaard og Rikke Frederiksen.
Tak for altid positiv samarbejde.
Så tusind tak til alle jer der på den ene eller anden måde har hjulpet BIF –
fordet er vigtigt at vi har jeres hjælp, så vi løfter i flok.
Det er nu min sidste årsberetning som formand for hovedbestyrelsen i
BIF.
Det har altid været en fornøjelse at samarbejde med jer alle og jeg har
altid mødt en fantastisk positiv indstilling, men efter 10 år synes jeg at det
nu må være tiden for nye kræfter og ideer.
Tak alle sammen.

Ole F. Schultz
Formand Hovedbestyrelsen BIF.

