
 

Referat fra Repræsentantskabsmøde 

 4. september 2018 i Cafe Klubånd 

Tilstede: Petanque (Jørgen), Håndbold (Mads og Jesper), Løb&Motion (Poul), Badminton 

(Christine), Basketball (Anders), Spinning (Ulrik), Cafe Klubånd (Steffen), Tennis (Jens) 

Per (HB), Jørn (HB og Atletik) og Kaspar (HB)  

 

Fraværende 

/Afbud: Svømning, Volleyball, Gymnastik, Fodbold, Bueskydning, Krolf, Skydning og Fitness 

 

 

Dagsorden: 

Indledningsvist havde Hovedbestyrelsen inviteret på Fællesspisning i Cafe Klubånd. Derudover skal 

det nævnes til orientering, at det er okay at sende en suppleant – det behøver altså ikke altid at 

være den enkelte afdelings bestyrelsesformand. 

1. Siden sidst - bordet rundt 

a. Petanque – 4 nye spillere og man ønsker at være med til Familiesøndag igen 

b. Håndbold – Trille Trolle koncept med stor succes til Familiesøndag, Mangler U10 

træner(P) – mulighed for kursus på sigt – 20.000 fra Foreningspuljen til udstyr og 

rekvisitter 

c. Løb&Motion – den frivillige hjælp til DHL stafetten gav godt i Pengekassen – 

Styrketræning på Beder Skole – arrangementer på stribe giver god energi i afdelingen 

d. Badminton – god sæsonstart for ungdom og senior – fyldte baner – muligheder for at 

deltage i flere turneringer – skolesamarbejde på Malling Skole igangsat 

e. Basketball – udfordringer med medlemstal – 1. div herrer + damer – nyt tiltag for 

ungdom på Malling Skole ”Mikro Basket” – Penge fra Nordea Fonden til Basketkurve - 

udfordringer med at stille med frivillige gennem Aarhus Motion - ide om en samlet 

team af frivillige! – mulighederne er mange - Årshjul fra Aarhus Motion / 

Aarhus 1900 / Aarhus Festpartner / Grøn Koncert   

f. Spinning -  Penge fra Nordea Fonden til Musikanlæg – hæver kontingentet til 150, - nye 

hold for cykelryttere, hvad med et formiddagshold? 

g. Tennis – forrygende sæson (49 nye medlemmer – 24 faldet fra) – 120 til klubturnering 

– samarbejde med mellemskolen i både Beder og Malling – søger lys til de sidste to 

baner – indendørs tennis er henlagt en rum tid, undersøger muligheder for andet gulv. 

h. Til orientering! 

i. Niels (læge) kommer hver tirsdag kl. 18.30-20.30 i Cafe Klubånd – 

rådgivning og vejledning om mindre skader  

i. Persondatalovgivning – være obs på gamle medlemslister og evt. info om samtykke  

j. Familiesøndag – god feedback fra åbent hus med masser af aktivitet og nye potentielle 

medlemmer, der har fået øjnene op for BMI og Cafe Klubånd – næste Familiesøndag  

bliver søndag d. 23. septemper 2018 – igen i okt. Kommer der et Nerf Gun 

arrangement 

k. Wannasport – afprøver i den kommende tid et fleksibelt bookingsystem af ledige 

haltimer og træningstider (eks. Badminton, Tennis m.fl.) – kan måske skabe lidt 

økonomi og mere effektiv brug af vores haltider   

l. Caféen inde og ude – ”nye” pokaler kan komme frem i lyset – nyt lys, arbejder på 

dæmper og sorte tavler med menu, billedercollager m.m. – afspejle værdier omkring 

Frivillighed, Fællesskab og Foreningsliv. Nye ”trapper”/møbler og andet udenfor på 

græsarealet  



 

2. Nye nøglebrikker  

a. Fremover koster de 100 kr. i depositum. Brikker kan overdrages, hvis I giver besked om 

ny bruger. Depositum tilbagebetales ved aflevering. Obs på brikker der ikke fungerer – 

send mail til BMI Support. OBS på lys i den kommunale hal – kontakt Johnny Jørgensen 

(kommunalt ansat halinspektør) 

 

3. Nyt fra Cafe Klubånd 

a. STORT TAK til afdelinger som bruger cafeen flittigt – blandt mange kan nævnes 

”Mandagsmiddag” m. fodbold/svømning/badminton 

b. MEN der mangler frivillige og det får betydning får åbningstiderne i weekender derfor… 

c. Nyt tiltag: Fremtidige ”afdelingsarrangementer” kræver et par frivillige fra den enkelte 

initiativtager – en ekstra hånd og medhjælpertjans sammen med den ”ansvarlige” fra 

Cafe Klubånd – man kommer altså ikke til at stå alene med vagten! 

d. Husk at sende aktivitetsplan for kampe og stævner + julefrokoster m.v., så kan vi være 

bedre forberedt i forhold til at få vagtplanen til at gå op   

e. Forslag og ønske: Hvis eksempelvis 5 afdelinger stiller med 5 frivillige om måneden 3. 

timer pr.gang kan det lykkedes at få vores vagtplan til at gå op… 

f. Nyt PR fremstød for at rekruttere flere frivillige er på vej… 

g. Nyt fokus på at madkvaliteten skal højnes den kommende sæson 

h. Bøn om ikke at skulle diskutere og argumentere for vores priser – vil i fremtiden forenkle 

menuen ved at man kan vælge mellem valgfrie retter eks. 2 og 3 retter til 

arrangementer 

i. Events som Fællesspisning evt. med foredrag og andet vil fortsætte… og super med 

større opbakning fra hold og afdelinger disse dage.  

j. Som det sidste forbeholder Cafe Klubånd sig ret til at afvise private arrangementer… 

 

4. Folder/postkort om BMI med tilbud  

a. Hovedafdelingen arbejder videre med ideen, for at synliggøre BMI og Cafe Klubånd - 

Spørger Aarhus Mæglerne, EDC, Jysk Emblem m.fl. for muligheden for økonomisk støtte. 

Målgruppen er ny tilflyttere og nye potentielle medlemmer 

b. Forslag om gratis prøveperiode/medlemskab i enkelte afdelinger blev fremlagt… 

 

5. Nyt fra EBC (Egelund BorgerCenter) 

a. Projektet er sparket til hjørne, men der søges midler igen hos kommunen og andre fonde 

 

6. Idræt om dagen 

a. Ideen fra DGI er tidligere blevet fremlagt Repræsentantskabet, men uden respons. Efter 

et møde med VeteranSport i sidste (som er et kommunalt støttet aktivitetstilbud med 

rodfæste i Lokalcenter Eskegården) er vi blevet enige om at udskyde initiativet. De ser 

det som en direkte konkurrent og det er vigtigt, at vi i stedet for går ind i et fremtidigt 

samarbejde om et ekstra træningstilbud for seniorer om tirsdagen – supplement til 

Veteransport om torsdagen.  

b. I forbindelse hermed kunne man tænke sig et formiddagshold i spinning eller 

motionscykling, petanque, krolf, volleyball m.v eller nogle af DGI´s ”nye” aktiviteter. Vi 

mangler dog instruktører til dagtimerne, så spred gerne initiativet…  

c. Veteransport ønsker samarbejde med Cafe Klubånd for at styrke det sociale fællesskab – 

der etableres kontakt herom. 

d. Til Jeres orientering kommer der desværre et indlæg i det kommende Fællesblad om 

igangsætning af Idræt om Dagen, da vi var presset af deadline. Dette skal i stedet for 

ses om et første stik og diskussion til et fremtidigt tilbud i Egelund. Der er i øvrigt søgt 

midler hertil, som vi sandsynligvis kan allokere ind i et fremtidigt tilbud…  



 

7. Ansøgning til DGI/DIF pulje 

a. Fra ”foreningspuljen” arbejdes der for at søge en fuldtidsstilling til en medarbejder der 

på mange fronter kan styrke og udvikle arbejdet i BMI og Cafe Klubånd. Vi har den rette 

i klubben og arbejdsopgaverne er mange. Vi taler både udvikling af arrangementer, nye 

aktiviteter og samarbejder, PR arbejde, sponsorstøtte og fundraising m.v.  

Ansøgningsfrist er 1. november 2018. 

 

8. Regnskabsopfølgning 

a. Vores kasserer er tilbage på fastlandet igen og som det fremgår af halvårsregnskabet 

går det godt – økonomien er vendt – se vedhæftede bilag. 

b. Kontingentindkrævning til hovedafdelingen er endnu ikke igangsæt, hvorfor noget af 

likviditeten pt ligger i afdelingerne. På andre poster er der også enkelte forskydninger, så 

regnskabet skal ses som vejledende, men viser en positiv udvikling.  

 

9. Evt. 

a. Krudtsalg  - der arbejdes på forskellige løsninger i forhold til igen i år at kunne 

sælge nytårskrudt til fordel for BMI. Der er dog brug for flere hænder og en 

lokal løsning med XL i Malling er undersøgt. 

b. Obs Danefæ Lagersalg – i weekend fra torsdag d. 27. september til og med 

mandag d. 1. oktober er vores egen hal lejet ud til Danefæ, så husk dette i 

forhold til planlagt træning og kampe! 

c. Forslag om et BMI Løb – der arbejdes videre med et velgørende (til BMI) 

motionsløb til sommeren 2019 – et familieløb, der kan give penge i kassen til 

deltagende afdelinger 

d. Hjertestarter i Egelund er ikke tilmeldt Hjertestarter app – det undersøges hos 

kommunens mand i Egelund. BMI Tennis har én! 

 

 

Referent: Kaspar Ginnerup Knudsen (9. september 2018) 


