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Bestyrelsens beretning for 2018-2019 
Overordnet set går det godt i BMI og efter et par år, hvor der har været fokus på driften og at 

få vendt økonomien, ja så kan vi nu se fremad og begynde at styrke og videreudvikle BMI. 

Den nuværende bestyrelse kører på sit andet år og formandskabet kører stadigvæk 

gnidningsfrit med en god fordeling af opgaver imellem os.  

 

Mottoet om ”Kom og vær med…” lever i bedste velgående og visionen om at få flere med ind 

i fællesskabet er godt på vej til at blive rullet ud. Flere afdelinger melder om 

medlemsfremgang og BMI, med Cafe Klubånd i front, har desuden gjort sig bemærket og 

fået større mediebevågenhed på flere fronter. I denne beretning vil vi slå ned og komme ind 

på flere af disse begivenheder eller tiltag, som også er med til at sætte retning for de 

kommende års arbejde i Hovedafdelingen.  

 

Frivillighovedstad (og forstad) samt Årets Ildsjæl 

Aarhus Kommune var i 2018 udpeget som Europæisk Frivillighovedstad, hvilket har været 

med til at sætte et øget fokus og flere nuancer på det frivillige stykke arbejde, som er 

grundstenen og livsnerven bag enhver idrætsforening. Dette gælder selvfølgelig også for 

BMI, hvor flere hundrede frivillige er limen der får vores lokale idrætsforening til at hænge 

sammen, når en klub med så mange afdelinger og aktiviteter skal fungere. En STOR tak for 

Jeres indsats og sidenhen har vi også portrætteret flere af disse frivillige personligheder i 

Fællesbladet, hvilket så kulminerede med at en af vores egne lokale ildsjæle, Christine 

Winding-Lauritzen, på fornem vis blev udnævnt og kåret som årets ildsjæl i Aarhus 

Kommune. Endnu engang et stort tillykke herfra. I forlængelse hermed skal det også 

nævnes, at vi fra Hovedbestyrelsen side indstillede Christine til DIF´s Idrætspanel. BMI er 

derfor nu repræsenteret i dette panel, som skal være med til videreudvikle idrætten og 

foreningslivet i Danmark.       

 

Åbne fællesskaber og Cafe Klubånd nomineret til Danskernes Idrætspris 

En anden af BMI`s grundværdier er fællesskabet omkring Egelund. Her har 

Hovedafdelingens største aktiv - Cafe Klubånd - en helt central rolle, hvilket der også kom 

en øget fokus og opmærksomhed på i 2018. En lang række forskelligartede arrangementer 

som eksempelvis en propfyldt BorgerBazar med over 800 gæster i Egelundhallen, ugentlige 

Fællesspisninger, enkelte foredrag og flere Familiesøndage er bare nogle af dem. Det gik 

heller ikke ubemærket hen og TV2 Østjylland og Lokalavisen Aarhus har da også været forbi 

Egelund flere gange i årets løb.  

 

Størst opmærksom fik vi, da Cafe Klubånd blev nomineret til Danskernes Idrætspris i 2018. 

Desværre gik Cafe Klubånd ikke hele vejen, men al den omtale, anerkendelse og medvind, 

som vores frivillige fik i den forbindelse har betydet meget og Cafe Klubånd takker alle 

afdelinger, medlemmer, borgere og samarbejdspartnere for den opbakning de har fået. 

Samtidig beviser og bekræfter det, at et samlingssted som Cafe Klubånd har stor betydning 

for fællesskabet i vores lokalsamfund.  



I efteråret 2018 ansøgte vi i forlængelse med snakken om frivillighed og fællesskaber midler 

gennem kommunens ”Deltagerbudgetter”. Vi fik hele 25.000 kr., som det kommende år bl.a. 

skal bruges til at styrke fællesskabet omkring BMI med fokus på nye målgrupper og 

foreningsløse unge. Et arbejde som ligger i tråd med den foreningsudvikling, som blev sat i 

gang sidste år med en stor ansøgning til DIF- og DGI´s Foreningspulje. 

 

Ny projektleder og foreningsudvikler til BMI 

Det forgangne års største bedrift kom i hus, da vores ansøgning om en projektleder og 

foreningsudvikler til BMI kom igennem nåleøjet hos DIF og DGI´s foreningspulje og blev 

realiseret med Repræsentantskabets godkendelse i slutningen 2018. Det betød, at vi her pr. 

1. februar 2019 kunne præsentere BMI´s nye og første fuldtidsansatte medarbejder, 

førnævnte Christine Winding-Lauritsen. Denne ansættelse kan og har allerede sat gang i 

foreningsudviklingen af BMI og arbejdet med at realisere visionen om at få flere med ind i 

fællesskabet omkring BMI. Der er fokus på nye målgrupper, nye aktiviteter og nye 

fællesskaber i det projekt, som vi også kalder ”Et attraktiv Idrætscenter”.  

 

Vi vil samtidig styrke vores kommunikation, samarbejdet med skolerne og andre institutioner 

samt arbejde for en strategi for rekruttering af unge. Nye aktiviteter er allerede på vej som E-

sport og floorball m.fl. Endvidere vil der også komme et større fokus på seniorer i dagtimerne 

og andre mulige fællesskaber herunder også private- og erhvervsmæssige partnerskaber. I 

den forbindelse skal det også nævnes at arbejdet med EBC (Egelund BorgercCenter) er sat 

på standby – flere ideer har været på tegnebrættet i løbet af det forgangne år med 

opbakning fra BMI i forhold til en evt. udbygning af Egelund med mulighed for flere og nye 

lokaliteter.     

  

Halfonden  

Som vi nævnte indledningsvist er der stadigvæk fokus på driften og økonomien i 

bestyrelsesarbejdet i BMI. En stor del af dette arbejde ligger i Halfonden, hvor vi har arbejdet 

for at kunne nedsætte hallejen for vores afdelinger i BMI. Det er lykkes og vi har haft det 

første år med lavere leje. Desuden har vi forsøgt os med det fleksible bookingsystem 

Wannasport, som vil blive videreudviklet det kommende år, ligesom vi stadigvæk er på udkig 

efter andre udlejningsmuligheder. Der er ikke større vedligeholdelsesopgaver planlagt efter 

at brusere er blevet skiftet i omklædningsrummene. Der er muligvis en opgave der kommer 

med den store port ind til hallen. På et tidspunkt kommer vi nok ikke uden om lyset i hallen., 

men det er ikke på noget budget endnu. Halfonden består af Jørgen Bjerg administrator, 

Jørgen Flodgaard, Jørgen Bertelsen og Mogens Skjødeberg.  

 

Hovedfonden og Støtteforeningens julekalendersalg 

Hovedfonden består af fundats fra sammenlægning af de to klubber. Desuden er der BMI 

Støtteforening, som igen i 2018 haft gang i salget af julekalendere. Stor tak til alle de friske 

unge der var rundt på gader og stræder i henholdsvis Beder og Malling. Husk at 

tilmeldingsfristen for ansøgning om tilskud er d. 1. Maj i 2019. Venligst søg i god tid med et 

budget. Der arbejdes fortsat på at sænke de unges egenbetaling ved deltagelse af 

forskellige arrangementer og aktiviteter. Der opfordres til at søge, da det fulde beløb ikke er 

kommet til udbetaling de senere år. Der er sket en rokade i Hovedfonden/Støtteforeningen. 

Bent Vognsen og Niels Jørgen Pedersen er trådt ind i bestyrelsen. Så har Hardy Jensen 

været trådt tilbage, men har igen meldt sig til at hjælpe med regnskabet. Endvidere sidder 

Birgit Tue Andersen og Mogens i bestyrelsen. 



Fyrværkerisalg og lækkert klubtøj fra Danefæ 

I Hovedafdelingen forsøger vi løbende med forskellige tiltag, som kan være med til at styrke 

økonomien i BMI. Et af disse er fyrværkerisalg i forbindelse med nytåret. Igen i år var der 

god opbakning fra medlemmerne og borgerne i henholdsvis Beder og Malling, hvilket 

resulterede i et pænt overskud på godt ??? kr. En stor tak for indsatsen omkring denne 

aktivitet i dagene mellem jul og nytår og for samarbejdet med HC. Andersens Festfyrværkeri.  

 

Med sammen formål har vi også i samarbejde med Danefæ i Beder haft en aftale om salg af 

lækkert klub- og fritidstøj (en flot mørkeblå hoodie og buks med BMI-logo). Det glæder os at 

se de mange børn og unge som render rundt med den flotte dragt og på denne måde 

reklamerer for vores idrætsforening. Stor tak til Danefæ og de mange medlemmer der har 

støttet op om initiativet.  

 

Café Klubånd med nyt look og kok 

En af Hovedafdelingens helt store aktiver er som tidligere nævnt Cafe Klubånd. Den er en 

afgørende faktor for fællesskabet i og omkring aktiviteterne i Egelund. Der udvikles flere og 

flere forskellige artede arrangementer med og for forskellige målgrupper heriblandt kan bl.a. 

nævnes et velgørende Knæk Cancer arrangement. MEN det betyder også at der stadigvæk 

er brug for flere frivillige kræfter for at kunne løfte opgaven. Så herfra en opfordring til at 

støtte op om Cafe Klubånd.  

 

I cafeen har man gennem året arbejdet med udsmykningen og et nyt look er ved at tage 

form. En anden forandring er også at cafeen ved nytårsskiftet har fået en ny deltidskok, da 

Kim ”kok” Hansen efter flere års arbejde har valgt at stoppe. En stor tak herfra for hans tid 

og arbejde i cafeen gennem årene og samtidig et velkommen til hans afløser Tina Le Fevre. 

 

Aktiviteter under hovedafdelingen   

Under hovedafdelingen har vi flere aktiviteter i form af Atletik, Bueskydning, Krolf og 

Spinning som på hver sin vis har gjort sig bemærket gennem året. Krolf og atletik har 

konstante medlemstal på 20-25 aktive og det ser ud til at der begynder at ske lidt 

medlemstilgang i bueskydning. Krolf har i årets løb udvidet banen med 12 huller, så der nu 

er to 12 huls baner, og medlemmerne har bygget en rigtig lækker pavillon med mange timers 

frivilligt arbejde og støtte fra Nordea-Fonden og kommunen. Begge dele er et stort løft til 

aktiviteten. Atletik har deltaget i flere ungdomsstævner og havde bl.a. 4 unge drenge med, 

da Østjylland vandt årets Jyske Mesterskaber i U10-11 og U12-13. I Spinning er medlems-

tallet stagnerende, man har nu 12 instruktører og kører med 2-3 hold pr dag samt et hold 

lørdag og søndag. Et nyt initiativ med 1½ times hold tirsdag og torsdag aften er taget godt 

imod og har tiltrukket flere “udendørsryttere”. Til sommer er cyklerne 7 år og de kan mærke 

sliddet og der har i år også været øgede udgifter til vedligehold og må derfor imødese flere 

udgifter til service og til udskiftning af enkeltdele. 

 

 
Afslutningsvist vil vi sige tak for året der er gået og ser vi frem til masser af aktivitet 
og et større samarbejde i det kommende år, så vi i fællesskab kan løfte opgaven med 
at udvikle BMI. 
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