Formandsberetning for Brabrand IF Håndbold 2018 i forbindelse med
generalforsamling 14.marts 2018
For ca. et halvt år siden; d.25. august 2017 afholdte vi seneste generalforsamling. Foruden bestyrelsen deltog kun et
enkelt medlem af foreningen i generalforsamlingen
Det har derfor været et tema op til indeværende generalforsamling, hvordan vi lykkes med at få flere til at deltage i
generalforsamlingerne. Det blev til et par flotte billeder og et ønske om, at ”vi vil så gerne se Jer”
En forening driver ikke sig selv, hvorfor deltagelse i generalforsamlingen er en måde at støtte op om det vigtige
arbejde bestyrelsen yder i løbet af året.
Derfor var det også rigtig glædelig at kunne konstatere, at mange havde valgt at deltage i år. Tak for det!
Derfor vil formandsberetningen starte med at samle lidt op sidste generalforsamling.
Sidste gang besluttede vi at ændre regnskabsår, således at regnskabet fremadrettet følger kalenderåret.
Årsagen var, at det administrativt gør det lidt lettere at styre, bl.a. i forhold til aktivitetsstøtte,
medlemsindberetninger mm.
Derfor blev regnskabsåret for 2016/2017 forlænget med 6 måneder, og det var kun det foreløbige regnskab der blev
fremlagt. Allerede på daværende tidspunkt var der en yderst positiv økonomisk udvikling.
Det er heldigvis fortsat sådan, således at vi i år kan præstere et super flot resultat.
Det har kostet nogle ekstra ressourcer fra vores kasserers side, da en omlægning af regnskab er en større opgave.
Derfor skal der lyde et stor tak til Signe Groth for den ekstraordinære store indsats i den forbindelse.
Det blev ligeledes vedtaget på sidste generalforsamling, at alle bestyrelsens medlemmer fortsatte i deres nuværende
funktion. Alt sammen for at sikrer en stabilitet og sikker overgang i regnskabsændringen, og dermed også for
tidspunktet for den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen er for nuværende:
•
•
•
•
•
•
•

Formand; Sanne Juul Eriksen
Næstformand; Kim Groth
Kassere; Signe Groth
Medlem; Katrine Schimmelmann (Børneudvalg og håndboldskole)
Medlem; Charlotte Kildsgaard (Børneudvalg og håndboldskole)
Medlem; Erik Jensen (Turneringsansvarlig)
Medlem; Randi Skødt (DGI kontaktperson)

Det sportslige;
Det er naturligt for en forening, at medlemstallet er et vigtigt parameter. Derfor er det også glædeligt, at vi fortsat
har medlemsfremgang (næsten 300 medlemmer). En indikator på dette, er et besøg i hallen fredag eftermiddag,
hvor tæt på 50 mikro-spillere myldre rundt på gulvet. Heldigvis er der flere forældre og nogle u-14 drenge, der yder
et kæmpe stykke arbejde, med at holde styr på mylderet og på forunderlig vis, for sat baner, stationer, kegler mm.
op til den ivrige og håndboldglade flok.
Der foruden er kun med pil op ad. Således har vi følgende;
o
o
o
o
o

6 u-10 hold, der alle (mere eller mindre) følger godt med i toppen af hver deres række.
4- U-12 hold (2 hold på henholdsvis pige og drengesiden)
4 U-14 hold (også 2 hold på henholdsvis pige og drengesiden)
2 U-18 hold, hvor pigerne i 2. div. fører deres række med 1 point mere og en kamp mindre end
gruppens nr.2 mens drengene kæmper lidt mere efter.
Flere seniorhold, hvor både damerne og herrerne er buldret igennem rækkerne de sidste par år, og
pt. spiller i Jyllandsserien. Herrerne har sikret sig oprykning til 3. division, mens damerne har mødt
lidt mere modstand men ligger på en flot 3.plads.

Det er en stor tilfredsstillelse at følge denne udvikling. Især på børne-ungdomsholdene er der mange spillere, hvilke
giver tro på, at den gode udvikling fortsætter.

Aktiviteter;
•
•
•
•
•

Stor opbakning og deltagelse i stævnerne, hvor især Thy Cup 2017 var en kæmpe succes med 8 deltagende
Brabrandhold.
Endnu en vellykket nytårskur med over 150 deltagere
Håndboldskolen – igen i år en succes. Der er vi fortsat i opstartsfase, hvor vi prøver at rette til hen ad vejen.
Gode artikler i den lokale sprøjte ”Vores Brabrand”
DGI samarbejde og etablering af MAX total baner.

Positiv udvikling;
Medlemsfremgang og god økonomi, har også givet plads til lidt ekstra. Bl.a. har der været råd til at betale busser
frem og tilbage fra stævnerne. Det har en yderst positiv effekt på sammenholdet i klubben, da alle følges hjem og
bliver og støtter hinanden til det sidste.
Så har der været råd til lidt ekstra indkøb, herunder air dummies, trampolin, hockey mm.

Det frivillige arbejde;
Der skal lyde en stor tak til alle trænerne, holdlederne og andre frivillige i og omkring klubben. I gør hver især et helt
fantastisk og uvurderligt stykke arbejde.
Det har været et år, hvor der har været et fantastisk trænerteam. Det har haft sportsligt betydning, men også en stor
social værdi.
Bestyrelsen vil jeg gerne rette en særlig tak til;
Kim; for dit utrættelige arbejde på sponsorsiden, og ikke mindst for klubben som helhed. Der er ingen tvivl om, at vi
ikke var hvor vi er i dag, hvis det ikke havde været for dig!!
Signe; for at styre økonomien med hård hånd (sammen med Kim), det store økonomiske overblik og din
ordentlighed. Der er ikke en finger at sætte på noget som helst. Og ikke mindst din evne til at huske at påskønne
andres arbejde.
Katrine; for en kæmpe indsats i forbindelse med nytårskuren og håndboldskolen. Din tilgang til tingene og evnen til
at sige ”kom nu – det kan vi godt”. Din evne til at stille spørgsmål og anskue tingene på en lidt anderledes måde, har
været en yderst værdifuld evne i bestyrelsesarbejdet.
Charlotte; også for en kæmpe indsats i forbindelse med nytårskuren og håndboldskolen. Taskedamen; det er din
skyld, at et hav af børn i blåt, går rundt med en super flot mulepose på ryggen med Brabrandlogo.
Randi; for at have taget teten på DGI samarbejdet. Her er rigtig mange muligheder, som vi forhåbentligt kan få godt
udbytte af.
Erik; vores altmuligmand, turneringsansvarlig (sammen med Peter Sørensen) og planlægger. Du løfter en stor opgave
her, og kommer gerne, når der er brug for hjælp; lige fra en dommerbordstjans, lysproblemer i hallen til manglende
nøgler mm. Fanstatisk.

Slutteligt skal der lyde et stort TAK til hele Brabrand-familien. Endnu engang; det er en fornøjelse at være en del af!

