
Ekstraordinære Generalforsamling 

I BMI      Onsdag d. 10. april 2019 i Cafe Klubånd 
 

Tilstede: Jørn, Kaspar, Per og Torben fra Hovedafdelingen samt Johnny (Basket), 
Michael (Svømning), Geert (skydning), Jørgen (Løb&Motion), Anne Grete 
(Løb&Motion), Anette (Cafe Klubånd), Steffen (Cafe Klubånd), Ulrik (spinning), 
Christine (medarbejder) 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent – Jørgen Fjord blev valgt  
 

2. Godkendelse af regnskab  
 
Det reviderede regnskab blev præsenteret og efterfølgende godkendt. 
Revisorens bemærkninger er taget til efterretning og der bliver sat handling 
herpå. Der var en lang række kommentarer til regnskabet… 

 
 Overordnet er der et lille underskud, hvilket bl.a. skyldes at vi har 

afskrevet en gæld fra BMI Fitness 
o Momsregnskab afstemmes og indberettes og det samme gælder 

indberetning af a-indkomst m.v. 
o IT og tv-aftaler mm. skal efterses, for vi skal finde bedre priser på 

denne post 
 

 Underafdelinger er udspecificeret efter ønske fra Repræsentantskabet!  
o Anerkendelse for denne opdeling – dette skal dog opprioriteres og 

effektiviseres! De enkelte underafdelinger mødes med 
hovedbestyrelsen og bliver enig om kontiopdeling og ”separate” 
regnskaber 

o Spinning er lidt overrasket over underskud – store udgifter til 
materiel - regning til fitness på kursus 6.010 kr. flyttes fra Spinning 
– egen konto ophører – og beløbet tilbagebetales til BMI – spinning 
ønsker adgang til konto, så man selv kan tilgå denne. 
 

 Underskud i Cafe Klubånd overrasker – Styregruppen bag ønsker større 
overblik for at kunne lave et driftsregnskab – et økonomiværktøj og 
styreredskab samt budgetopfølgning efterspørges og en løsning kunne 
være separate konti (eks. Event, forbrug, personale) 

o  Styregruppen bag Cafe Klubånd ønsker endvidere egen email 
adresse i forhold betaling af regninger, arrangementer m.m. 



o Vigtigt at anerkende det arbejde de frivillige i cafeen laver – svært 
at drive en forretning på dette område. 

o Vi skal huske vigtigheden og den betydning cafeen har for det 
sociale og fællesskabet i vores forening – det er en god 
”investering” og det koster også lidt…så godt gået!!! 

o Opbakningen til og driften af cafeen her i starten af 2019 går 
godt….    
 

 Bemærkning og usikkerhed om validiteten ved regnskabsførelsen – 
forslag om at revisor tages med indover kvartalsvis og nye 
styringsredskaber undersøges… 

o Stram økonomisk styring for at give et mere overskueligt og 
tydeligt regnskab ønskes 

 
 Ingen yderligere kommentarer til Balancen 

 
 

3. Valg til bestyrelsen - Bestyrelsen foreslår, at der vælges til konstituering 
efterfølgende. Kaspar Ginnerup Knudsen, Mogens Skjødeberg, Per Bach og Jørn 
Riis modtager genvalg. Torben Kejser genopstiller ikke som økonomiansvarlig. 
 

 Kaspar, Mogens, Per og Jørn genvælges og Jørn bliver økonomiansvarlig  
 Bestyrelsen blev konstitueret umiddelbart efter mødet med Jørn Riis 

som kasserer. 
 
 

4. Valg af revisor - Jørgen Bertelsen modtager genvalg 
 

 Jørgen genvalgt 
 

5. Bestemmelse af optællingsmetode til betaling af kontingent til hovedafdelingen. 
Hovedafdelingen foreslår, at vi bruger indberetningen fra Centralt 
ForeningsRegister (CFR) 
 

 Forslaget besluttet og vedtaget. Vigtigt at man indberetter de rette tal.   
 

6. Ansøgning om optagelse af BMI Gaming (Brætspilsklub) som selvstændig 
afdeling i BMI.  
 

 Michael Jespersen præsenterede ideen omkring Gaming – spørgsmål om 
de fysiske rammer – vi ser frem til en udvikling af og det besluttes at de 
optages som en selvstændig afdeling i BMI. 

 
7. Ansøgning om optagelse af BMI E-Sport som aktivitet under hovedforeningen. 

 



 Opstart med sportspil og 3 skærme + konsoller er indkøbt. Det vil være 
en aktivitet med fokus på det sociale og nye fællesskaber – der vil blive 
lavet et kodeks og der søges en god synergi med BMI Gaming 

 Åbent Hus arrangement muligvis med besøg af AGF E-sport 
 Der besluttes at E-sport optages under BMI Hovedafdeling 

8. Evt. 
 Sidste nyt fra ”Projekt attraktiv Idrætscenter” 

 Floorball er sat i gang og stor opbakning 
 BMI Film er i gang – sponsoreret af Aarhus Mæglerne, Djursland Bank, 

Beder bageri, Bichel VIne, Cykeldoktoren og Dampmøllen – følges op 
med en flyer – Christine sender mail herom.. 

 Borgerboost d. 30. april – borgermøde med og for de unge – booste 
unges trivsel og forebygge mistrivsel! SSP, kommunen, skolerne og 
klubberne – nye partnerskaber!  

 Løvernes Hule på 15.000 kr.  – Genlyd Aarhus, Lions Club og 
DGI er sponsorerer 

 Giver og har allerede fået en god mediebevågenhed 
 Invitationer sendes ud…. 

 
 Torben Kejser takkes for sit arbejde med regnskabet og styringen af både 

Cafe Klubånd og BMI´s hovedafdelingens økonomi. Et arbejde som er blevet 
større med årene og som har brug for højere prioritet i det kommende 
regnskabsår i BMI.   

 
Mvh. 
 
Hovedafdelingens Bestyrelse 

 

Jørn Riis        Mogens Skjødebjerg Per Bach    Kaspar Ginnerup Knudsen   

 

____________________________________________________________________ 

Tirsdag d. 16. april 2019 

 


