BIF FORMANDSBERETNING FOR ÅRET 2017
Det er nu 7 gang jeg som formand for BIF skal aflægge beretning for året
der er gået.
Men det er jo fantastisk hvor hurtigt et år går når man er i godt selskab.
For jeg har sagt det før, men uden alle de frivillige hjælpere i foreningen
så kunne det her slet ikke lade sig gøre.
For 2017 har virkelig været et år med fuld fart på med masser af
aktiviteter i alle 8 afdelinger + 2 komiteer – ja for i BIF har vi fået nye
aktiviteter ind nemlig E – Sport som jeg kommer ind på senere og
Brædstrup Cykel Klub er blevet en del af BIF og BIF-Cup samt Musik i
Gaden bliver komiteer under BIF – så vi er efterhånden blevet en stor
familie at holde styr på.
Faktisk er vi nu over 1.000 medlemmer helt nøjagtig 1.007 + komiteerne
og så mange tror jeg faktisk aldrig vi har været i BIF før.
Så lad os være glade for den fremgang i en tid hvor mange
idrætsforeninger kæmper med faldende medlemstal.
Men jo flere vi er sammen jo større mulighed er der for at hjælpe
hinanden også over for Horsens Kommune og de forskellige
idrætssammenslutninger som feks. DBU – DGI og DIF.
Så jeg vil igen sende en opfordring til de øvrige idrætsforeninger i
Brædstrup som feks. Håndbold – Tennis – Karate mv. om vi ikke skulle
mødes og tage en uformel snak om hvilke muligheder der kunne ligge i
en sammenlægning, men selvfølgelig en sammenlægning hvor alle stadig
er selvbestemmende.
Vi har feks. i 2017 fået en aftale med Sport og Fitness i Rådhusgade så
BIF`s medlemmer får rabat, så en måneds kontingent kun koster kr. 199,normalpris kr. 249,- og et ekstra tilbud mod at betale kr. 50,- kan man
bruge svømmehallen og der er både sauna, dampbad og
varmvandsbassin.
Nina og hendes personale står også parat til at hjælpe både med
personlige træningsprogrammer og træningsprogrammer for hold.

BIF har været aktiv i forbindelse med oprettelse af det nye Brædstrup
Lokalråd hvor Søren Munk og jeg var med i opstart gruppen og Søren er
blevet repræsentant for idrætten i Brædstrup i det nye Lokalråd.
BIF er også aktiv i forhold til Sports Hallerne i Brædstrup, hvor der nu er
planlagt en større modernisering af Skolehallen og der har vi i BIF et
kæmpe stort ønske om at få etableret en springgrav i forbindelse med
moderniseringen, men budgettet på ca. 4.5 mil. rækker desværre ikke til
at der kan etableres en springgrav, men BIF Gymnastik afd. Med Rikke
som tovholder er gået i gang med at søge fonds midler til springgraven,
men mindst i nærheden af kr. 1 mill. Skal der skaffes, men vi har et
meget aktiv springhold på ca. 85 medlemmer og de må i dag køre til feks.
Bjerre Ungdomsskole når de skal træne rigtigt, men samtidig vil det være
et kæmpe aktiv for Brædstrup og trække medlemmer til fra andre byer.
Brædstrup Aktivitetspark er også et sted hvor BIF er med i
planlægningen og Søren er med i dag og jeg var med i opstarten.
For 3 gang har hovedbestyrelsen i vinterferien uge 7 arrangeret
Hoppeland i Brædstrup Hallen. Vores indtægt er 40% af entreèn, vi har
ingen udgift så der var 593 børn og en masse forældre og
bedsteforældre så BIF kunne indkasserer kr. 14.232,- nogenlunde det
samme som sidste år også med Søren som tovholder. Så tak til dig Søren.
Vi har også taget fat i problemet med opvisningsbanen som blev taget i
brug i 1954 men ikke er drænet og derfor ikke har kunnet bruges siden 1.
september fordi den stod under vand.
Det er før blevet påpeget overfor Horsens Kommune, men uden reaktion
og jeg har lige sendt den 4. henvendelse til dem, men der er flere
afdelinger indblandet og alle vasker hænder, men sidst forberedte jeg
dem på at vi starter en dykker klub når nu banen står under vand kan vi
jo ligeså godt bruge den fornuftig, men jeg bliver ved med at følge op.
Vi har haft et fint samarbejde med Brædstrup Skole omkring Profilfag
idræt, Træner og bestyrelsesarbejde, samt formidlet besøg fra DBU til
undervisning omkring hovedet, hjerte og bolden.
Rikke har været tovholder, så tak til dig Rikke.

Kræmmermarked på dyrskuepladsen i Horsens uge 30 2018 fredag d. 27.
– lørdag d. 28. og søndag d. 30. juli arrangeres af Sport Horsens og i år er
det så BIF som skal stille med hjælpere til i alt ca. 250 timer.
Overskuddet fordeles mellem de 8 klubber der hjælper til og vi vil
selvfølgelig fordele vores del af overskuddet i forhold til personer og
timer fra de enkelte afdelinger.
Vi har været til et par enkelte indledende møder og nu skal der så
planlægges og skaffes hjælpere fra BIF – så hvis nogen kan afse et par
timers hjælp skal i være meget velkommen. Frede Benfeldt har sagt ja til
at være tovholder for BIF. Så stor tak til dig Frede.
En hjertestarter er blevet sat op udvendig ved klubhuset til venstre for
indgangen til Stadion. Vi kunne søge om en gratis hjertestarter ved DBU
og var ”heldige” at blive vindere – men der skulle lige et udvendig skab
og et kursus til også så det blev ikke ren gevinst, men nu er den sat op og
er tilgængelig for alle hele døgnet hvis der skulle blive brug for den.
Et specielt jubilæum har vi også lige haft idet det er 20 år siden at vores
klubhus blev indviet nemlig d 3. januar 1998 – så jeg synes der er grund
til at sige tak til specielt Poul Erik Holm som var formand for BIF i de år
fra 1994 til 1999 hvor byggeriet stod på, men også tak til
Klubhusudvalget fra dengang og alle de frivillige der gjorde det muligt så
tak til jer der var med.
BIF Fodbold – 2017 var det første år med den nye struktur. Vi var klar
over at så omfattende en ændring ville give nogle bump på vejen.
Med ca. 400 medlemmer i fodbold afdelingen har der været mange
opgaver der skulle løse samtidig med at hverdagen også skulle fungerer,
men i har klaret det flot.
Forårs sæsonen var ikke nogen særlig stor succes, med nedrykning for
både 1 og 2 holdet – flere trænerskift gjorde det heller ikke nemmere.
Efterårs sæsonen gik så lidt bedre med Tom Mathiesen på plads som
træner for 1 holdet, men alt det nye skulle lige køres ind så det blev til
nedrykning til serie 2 for 1 holdet - men 2 holdet gik ubesejret gennem
efterårsturneringen og er nu tilbage i serie 4 - serie 6 endte flot som nr. 3
i deres pulje - u19 endte med en flot 1 plads i deres pulje –
veteranholdet vandt også deres pulje.
Der har samtidig været et stort generationsskifte, men vi har rigtig
mange unge talenter på vej så vi tror på en lys fremtid.

Ungdomsholdene har stor tilgang til holdene og gode resultater, der er
mange talenter så der er noget at bygge videre på.
Stor tilgang hos pigerne så der nu er ca. 85 fodboldglade piger.
Fodbold skole i sommerferien bliver gentaget igen i 2018
Der har været ungdomshold til turneringer både herhjemme og i
udlandet som feks. Bording-Cup, 2. hold i Hamborg samt 1 hold i Italien.
Jesper Hansen har besøgt og trænet vores målmænd 3 gange i løbet af
året og det er et tiltag som bliver gentaget igen i 2018
Michael Spørring stopper som kampfordeler og i stedet har Bolette
Kristensen overtaget posten så tak til Michael og velkommen til Bolette.
BIF-Cup er jo et fantastisk arrangement som 2 weekender 2 gange om
året holder stævne i Brædstrup Hallen med tilslutning af
ungdomsspillere som kommer fra hele Jylland og et stævne som styres af
en forældregruppe der får meget ros af deltagerne.
Så tak til Kurt og alle i fodboldafdelingen i har alle ydet en stor indsats.
Basket afdelingen Rednecks er i fuld gang – seniorrækken spiller i serie 2
og er med i top 5 med 14 trofaste spillere.
Juniorrækken har det været svært at fastholde så med kun 5 spillere har
man inviteret ungdom med til seniortræning, da flere af dem snart vil
kunne spille som senior.
Der er investeret i nye kampdragter, udstyret i hallen er opdateret.
En solid grundstamme af spiller sammen med forventet tilgang gør at vi
er meget fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden.
Tak til Torben og tak til Aksel som trådte til som kasserer.
Volleyball – i er en lille fasttømret gruppe på 10 medlemmer. I har fået
ekstra spillerglæde efter vi fik ændret banen i mini hallen og i forstår at
fastholde det sociale liv omkring spillet og har planer om ekstra trænings
aftner i Løsning så tak til dig Birger.
Gymnastik – sluttede sæsonen 2016/2017 med 520 betalende gæster til
opvisning.

Den nye sæson blev sat i gang med enkelte nye instruktører. Desværre
måtte vi efter jul lave en udskiftning af trænerne på det ene hold.
Heldigvis havde vi nogle instruktører på andre hold der tog over.
Der er sat gang i processen omkring springgrav og vi håber i løbet
af 2018 kan vende tilbage til Sportshallerne med de nødvendige midler.
Opvisning for sæson 2017/2018 er søndag d. 11 marts hvor vi håber på
igen at få 500 tilskuer, så det giver ny energi til den nye sæson.
Desværre har vi 2 instruktører på voksenhold som ikke kan fortsætte, så
vi skal på jagt efter nye instruktører. Vi håber det lykkedes, så vi igen kan
byde på både voksen og børnehold.
Derudover er der planer om nogle strukturændringer i holdenes
opbygning som forhåbentlig skal give børnene bedre vilkår.
Tak til dig Rikke
Badminton – er en afdeling med fuld fart på og med rigtig mange
aktiviteter i gang.
Sidste års sæson afslutning hvor alle aktive badminton spillere var
inviteret med bla. familie turnering, familie double og afsluttet med
fællesspisning.
Nyt tiltag familiehold stor tilslutning hver onsdag.
Ungdoms hold – øvede og begyndere på tværs af alder og køn, mange
spillere har udviklet sig meget og deltager flittigt i stævner.
Landsmestre – klubben fik i 2017 2 Landsmestre i badminton Julia og
Lucas som også fik Horsens Kommunes Idrætspris
Horsens Kommunes årets unge lederpris 2017 gik til ungdomstræner
Marcus.
Flot – flot
Holdturneringer gennem DGI i tre aldersgrupper, stor spillerglæde.
Lige nu ser det ud til at U13 A holdet kvalificerer sig til
Landsmesterskabet.
Begynderstævne i januar 2017 igennem DGI med flere klubber fra
omegnen.
Seniorholdet har deltaget i flere holdturneringer og været en aften forbi
Statsfængslet i Enner hvor de mødte en håndfuld af de indsatte i en
badminton fight.

Motionister – ca. 160 spillere. De spiller mandag , tirsdag og torsdag, alle
hygger sig.
Nytårskoncert 2017 med 500 deltagere på Pejsegården et flot
arrangement, så Elinor og Aksel er allerede i gang med planlægningen
for næste år.
Fælles afslutning for hele Badminton afdelingen lørdag den 7. april, hvor
der kåres en hel række klubmestre.
Et nyt tiltag med kampe hele lørdagen og fællesspisning i Hallens
Cafeteria.
Tak til Solvejg og dine hjælpere.

Løbeklubben 8740 – start januar med hold for nye løbere hver torsdag
med opvarmning sammen med klubbens øvrige løber.
Den Genfundne Bro løbet i maj igen en succes som gentages i 2018
Flere løbetræner på kursus via DGI
Ny afdeling Walk opstart i sommers med stor interesse ca 25 nye
medlemmer.
Brædstrup Løbet i August – et hyggelig familieløb
Den første torsdag i hver måned spissammen aften ved Kirsten efter løb.
Nyt tiltag Nytårsløb den 31/12 en fin tur på ca. 4 km og der kom ca. 70
deltagere som fik champagne og kransekage som Rema 1000 serverede.
Endvidere sommerafslutning med grill og juleafslutning med julemiddag
ved Kirsten og Ejgild.
I alt endnu et godt år i Løbeklubben 8740
Tak til Hanne.

E-Sport er som tidligere nævnt et nyt tiltag i BIF, som startede med at jeg
forsigtigt nævnte muligheden og straks var der 3 friske gutter der Mikkel
– Rune og Jacob som meldte sig som tovholder.
Og allerede i uge 38 2017 kunne man starte op, fik trænere på kursus
ved DGI – lokaler i hallen – inventar mv. så man i dag har 8 frivillige
trænere/hjælpere – 30 medlemmer i alderen 11 – 15 år - træning 2

gange om ugen, tirsdag og torsdag – 3 hold fra 17 til 19 og 3 hold fra 19
til 21.
16 stationære computere – 20 skærme – 20 gamerstole.
Generelt en rigtig god opstart med stor opbakning og støtte.
Den første tid er gået med at få samlet udstyr og prøve at få styr på
E-Sportens verden.
2018 vil blive et år hvor der vil blive brugt kræfter til at få struktur på
træning og foreningen.
Men vi mangler meget både flere trænere og hjælpere.
Brædstrup Cykel Klub – Vi har i BIF været rigtig glade for den
henvendelse vi fik fra Brædstrup Cykel Klub om optagelse i BIF.
Efter et par forberedende møder blev vi hurtigt enige om at det var en
rigtig god ide og kunne byde Brædstrup Cykel Klub velkommen i BIF og vi
glæder os til samarbejdet og at kunne hjælpe hinanden.
Klubben er delt op i motion og licens afdeling og der er i alt p.t. 42
medlemmer.
Der bliver nu trænet med udgangspunkt fra Hallen/klubhuset hver
tirsdag og torsdag samt weekender og det sociale fortsætter ofte i
Hallens Cafeteria med en kop kaffe efter træning.
Tak til Morten, Robert og jeres team vi håber at I vil finde jer godt tilrette
i BIF
BIF´s Venner tak til jer – i giver jo hvert år økonomisk tilskud til BIF som vi
er meget glade for – Egon Møller Jensens Mindepris – Årets BIFèr –
bandereklamer – målaktier – lotteri – så tak til Carsten Kjær – Finn
Christensen – Ole Meiner – Henrik Daugaard og Kurt Sørensen.
Tak til Udeholdet som sørger for at omgivelserne ved klubhus og bander
er i orden
Tak til Jubilæumsudvalget Frits – Poul Erik – Jens Frederik – Kurt og
Thomas fordi I fortsætter med at indsamle materialer til vores 100 års
jubilæum.
Tak til Kirsten og Ejgild for altid godt samarbejde

Tak til Sportshallerne i Brædstrup. Jørgen – Tove – Brian og Dorte for
godt og konstruktivt samarbejde.
Tak til Hovedbestyrelsen Kim S. - Søren – Marianne – Kim E. og Erik for
godt og positivt samarbejde
Som alle nok har fået fornemmelse af at 2017 har været et meget aktiv
år med udvidelse af afdelinger og aktiviteter og deraf større medlems
antal.
Men det betyder at vi i 2018 skal være ekstra på mærkerne så vi kan
fastholde den udvikling og samtidig bestræbe os på at kunne tilbyde
vores medlemmer optimale forhold i alle afdelinger så BIF kan vedblive
at være en forening vi alle kan være stolte af at være en del af.
Men sammen gør vi en forskel så jeg er sikker på at 2018 også bliver et
godt år for BIF.
Tak alle sammen

Ole F. Schultz
Formand
Hovedbestyrelsen
BIF

