Ordinær generalforsamling i
Brædstrup Idrætsforening af 1924
torsdag d. 16 marts 2017
kl. 19.30 i Klubhuset.

Dagsorden og referat:
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Alf Mathisen
2. Fremlæggelse af beretning:
Ole Schultz fremlægger årets mange aktiviteter/højdepunkter i de forskellige
afdelinger.
Beretningen godkendes.
3. Fremlæggelse af regnskab:
Kim Sørensen gennemgår regnskabet. Der var forskellige spørgsmål til det
gennemgåede.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag (herunder ændringer vedtægter og
forretningsordner) - udgår da der ingen forslag er kommet.
5. Valg til bestyrelsen:
Formand:
Ole Schultz:
Sekretær:
Marianne Overvad:
Menigt medlem:
Kim Eliseholm:
Fodboldafdelingen:
Kurt Hansen:
Gymnastik:
Rikke Lund Frederiksen:
Basketball:
Torben Marcussen:
Volleyball:
Birger Jensen:
Revisor 2 års periode: Bente Hansen:
Revisorsuppleant 1 år:Jane Bønnelykke:
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6. Eventuelt
Eigil - Hvorfor er der en skrå skrænt ved kunststofbane? Der er forslag om at
jævne den ud og få lavet overdækket halvtag til tilskuere.
Ole: Har haft møde med sport og fitness, for at foreslå om der kan laves en aftale
med dem, om at medlemmer kan benytte centret til lidt billigere penge
Jyske bank er meget interesseret at samarbejde med BIF, Kim og Ole skal mødes
med dem.
Mødet i sport Horsens, gav Ole lidt sved på panden, der er udfordringer i
samarbejdet. BIF skal stille med hjælpere til kræmmermarked i Horsens i 2018. Det
kan give et overskud op til 54.000kr til klubben. HUSK at BIF – folk også kan bruge
idrætsklinikken - til alle nye skader.
Lørdag den 25. marts er der et kursus i brug af hjertestarter, alle er velkommen.
Der skal meget gerne være mange som melder sig til.
Horsens kommune om salg af stadion-navn (info).
Formanden for BIF har været til flygtningemøde - de er meget interesseret i at
være en del af klubben.
Der blev uddelt nåle, til dem der har ydet en indsats i BIF, i både 10 - 15 - 20 - 25
og 40 år
Dirigent – Alf Mathisen

Der deltog 32 personer i generalforsamlingen som sluttede kl. 21.10.
Efterfølgende var BIF vært ved smørrebrød og øl/vand/kaffe.
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