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Bestyrelsens beretning for 2019-2020 
BMI er i en rivende udvikling og det har været en spændende og aktiv periode for vores lokale 

idrætsforening siden sidste Generalforsamling i marts 2019. 

 

Vi vil gerne starte Beretningen med at TAKKE JER ALLE for opbakningen til projektet ”Et attraktiv 

Idrætscenter”, som startede sidste år i februar med ansættelsen af vores projektleder og lokale ildsjæl 

Christine Winding-Lauritzen. Hun har sammen med Jer og alle afdelingerne i BMI og Cafe Klubånd fået 

Foreningslivet, Frivilligheden og Fællesskabet til at vokse i og omkring Egelund og vores lokalområde….og 

det fortsætter her i 2020. 

 

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

er i fuld gang med at blive rullet ud på alle fronter. Flere afdelinger melder om medlemsfremgang, nye 

aktiviteter kommer til og flere projekter søsættes. Det betyder også at der er brug for flere kræfter. Den 

nuværende bestyrelse kører på sit tredje år og formandskabet kører stadigvæk gnidningsfrit med en god 

fordeling af opgaver imellem os, men vi har brug for, at vi i fremtiden løfter i flok og måske uddelegerer flere 

opgaver og spændende tiltag i forskellige supplerende udvalg, nye samarbejder mv. I den forbindelse skal 

det kort nævnes, at Mogens Skjødeberg desværre men efter flere års tro tjeneste og store arbejde har valgt 

at udtræde fra bestyrelsen gældende fra Generalforsamlingen. Heldigvis fortsætter Mogens sit arbejde i 

Halfonden og Hovedfonden, tak for det. 

 

I denne beretning vil vi slå ned og komme ind på flere af de tidligere nævnte aktiviteter eller tiltag, 

som også er med til at sætte retning for de kommende års udviklingsarbejde i Hovedafdelingen.  

 

 

Fra projekt til ansættelse af vores egen Foreningsudvikler i BMI 

Det er lige til at miste pusten, når man kigger tilbage på den portefølje og alle de initiativer og indsatser der 

er søsat i det forgange år i forbindelse med projektet ”Et attraktivt Idrætscenter”. Mange af dem er tidligere 

omtalt i Fællesbladet, på diverse sociale medier og vores hjemmeside og de er kun blevet til virkelighed 

med hjælp fra Jer aktive afdelinger, forældre og frivillige, som byder ind unge som ældre – igen tusind tak 

for det! 

 

Flere nye aktiviteter og idrætstilbud har set dagens lys det forgange år i form af Floorball, Orienteringsløb, 

Gaming og E-sport, hvilket har givet nye medlemmer og brugere i BMI og omkring Egelund. Et utal af 

arrangementer og events er gennemført med succes hvoraf bl.a. kan nævnes ”Rulledisco”, ”Åben hal og 

Åbent Hus”, ”Familiesøndage og Søndagstons”, ”Gade mod Gade”, opførelsen af ”Motorikbanen”, 

Fastelavn og senest MGP samt ”Mandagsspisning” i Cafe Klubånd.  

 

Sidstnævnte er klubbens samlingssted og et form for moderne forsamlingshus, hvor flere generationer 

mødes til forskelligartede kultur- og idrætsarrangementer. En øget ungeindsats igennem ”Borgerboost” og 

et borgermøde har styrket vores lokale skole- og institutionssamarbejde i både Beder og Malling. Samtidig 

hermed er der også etableret et styrket samarbejde med det lokale erhvervsliv og vi oplever stor opbakning 

til nye initiativer og den udvikling vi har gang i – så stor tak for den velvilje, åbenhed og imødekommenhed. 



 

Denne store aktivitet med Christine Winding-Lauritzen i front er også blevet bemærket rundt omkring og 

specielt af DGI Østjylland. Det er derfor også med stor glæde, at vi her i starten af 2020 har kunne forlænge 

samarbejdet med vores Foreningsudvikler Christine i yderligere 3 år med støtte fra DGI Østjylland. En 

STOR TAK til DGI, som er en stærk samarbejdspartner, hvor der både er faglig viden, inspiration og know 

how at hente og trække på. Der er nedsat en styregruppe til sikringen af det fremtidige samarbejde, som 

primært drejer sig om at få flere børn og unge engageret i BMI. Målet er 500 flere medlemmer under 25 

inden udgangen af 2022. 

 

 

Ungestrategi og Trænerfællesskab 

Der er det forgange år og i tråd med ovenstående blevet arbejdet seriøst på en øget ungeindsats og som 

bl.a. gennem ”Borgerboost” og et borgermøde har styrket vores lokale skole- og institutionssamarbejde i 

både Beder og Malling. Et hold af ”Natteravne” er ved at blive etableret, ligesom der det kommende år også 

skal være et samarbejde omkring en Klimadag og Skole OL. 

 

For nuværende har vi gang i et Trænerfællesskab for 15 unge BMIér rekrutteret fra 6 forskellige afdelinger, 

som gennem et års forløb – det såkaldte BMI Akademi – får viden, indsigt og inspiration til måske at blive 

en af fremtidens foreningsledere i BMI. Alt sammen krydret med gode oplevelser og sociale fællesskaber, 

hvor de som unge ambassadører kan gøre det mere interessant at engagere sig i foreningslivet i BMI.  

 

Stor tak til de lokale frivillige kræfter, sponsorer, trænere og forældre, som sammen med vores 

foreningsudvikler arbejder videre med disse indsatser for vores unge.  

 

 

”Kom og vær med” – nyt projekt for voksne (30+) og seniorer 

En anden målgruppe og et andet initiativ som også er søsat det forgangne år, er projektet ”Kom og vær 

med i BMI”. Her er målet via forskellige indsatser at invitere nye voksne og seniorer med ind i vores aktive 

fællesskab omkring BMI og Cafe Klubånd. Dette gøres dels ved at synliggøre mange af de aktiviteter vi 

allerede har og samtidig opstarte nye aktiviteter for målgruppen. Derudover skal vi udvikle samarbejdet 

med kommunen og andre interessenter, men først og fremmest skal vi arbejde med en velkomstkultur, så 

nye potentielle medlemmer føler sig velkommen og taget godt imod på holdene. En nyetableret 

Tovholdergruppe fra voksenholdene skal samle de gode eksempler for derefter at blive klædt på til at sikre 

den gode velkomst i foreningen. Stor tak til Aarhus Kommune for støtten og ikke mindst stor tak til vores 

frivillige projektleder på dette område.    

 

 

Stor synlighed og anerkendelse for indsatsen    

En vigtig del af de nævnte projekter er som sagt at invitere nye og flere med ind i fællesskabet under 

mottoet ”Kom og vær med…”. Det har bl.a. betydet en øget kommunikationsindsats på vores hjemmeside 

og de sociale medier det forgangne år. Herudover en produktion af vores egen BMI film samt besøg af 

”Bevæg for livet kampagnen”, TV2 Østjylland og P4 Østjylland. Det gælder primært om at sprede de gode 

historier og synliggøre de mange tilbud vi har, men også om at anerkende den frivillige indsats der ydes 

hver dag hele året rundt. Det har bl.a. betydet, at vi her i slutningen af 2019 blev nomineret til Årets Lokale 

Forening, hvor vi opnåede fjerde flest stemmer i Danmark, ligesom Cafe Klubånd igen i år har været med i 

kapløbet om Danskernes Idrætspris. De nåede sågar helt frem til finalen i Herning og var en synlig del af 

DR´s store sportsshow SPORT 2019, som blev transmitteret direkte i TV lørdag d. 4. januar 2020. En 

busfuld frivillige havde en fantastisk oplevelse i Boxen, men måtte desværre tage tomhændet derfra. Vi vil 

dog gerne benytte lejligheden til at takke for opbakningen til disse to nomineringer. Det giver motivation til 

at fortsætte udviklingen af BMI og projektet ”Et attraktiv Idrætscenter” samt den store indsats der ydes i 

Cafe Klubånd. 

 



Halfonden  

Udover driften af vores egen hal, ja så arbejdes der på flere fronter med vores faciliteter. En stor del af 

dette arbejde ligger i Halfonden, ligesom vi også har forsøgt os med det fleksible bookingsystem 

Wannasport. Flere og flere bruger dette system, men man kigger stadigvæk også på andre 

udlejningsmuligheder for at effektivisere brugen af vores halkapacitet. I den kommende periode står BMI 

Fitness aktuelt over for en udvidelse af sine træningsfaciliteter med over 100 kvm bl.a. med en millionstøtte 

fra Aarhus Kommune. 

 

 

EBC og bibliotek i Egelund 

I forlængelse med ovenstående omkring vores faciliteter er en af de helt store udvidelser og 

spørgsmålstegn, om hvorvidt der skal knyttes et bibliotek til vores idrætscenter i Egelund?. EBC har i flere 

år arbejdet med udvikling af Egelund under navnet Egelund Borger Center og visioner om en ”ny” kulturel 

institution under navnet ”Egelund Kultur og Idræt” med et bibliotek rykkere tættere og tættere på. Der har 

været afholdt flere borgermøder og rådmanden for området taler positivt om planerne, som BMI 

Hovedafdeling bakker op om. Det bliver spændende at følge den videre udvikling, som virkelig kan sætte 

nye rammer for foreningsidrætten og kulturen i vores lokalområde. 

 

 

Hovedfonden og Støtteforeningens julekalendersalg 

Hovedfonden består af fundats fra sammenlægning af de to tidligere klubber omkring Egelund. Herunder 

ligger BMI´s Støtteforening, som igen i slutningen af året havde arrangeret julekalendersalg. Salget var det 

største i flere år, hvorfor der også er flere penge til udlodning til glæde for ungdomsidrætten i BMI. Det var 

fantastisk at opleve den positive stemning der var en kold aften i november, hvor mange friske børn og 

unge mødtes i Cafe Klubånd og derefter var rundt på gader og stræder i henholdsvis Beder og Malling. 

Husk at tilmeldingsfristen for ansøgning om tilskud er 1. maj. og søg gerne i god tid med et budget. Der 

opfordres til at søge, da det fulde beløb ikke er kommet til udbetaling de senere år. Stor tak for den frivillige 

indsats og købelysten rundt omkring i stuerne. 

 

 

Fyrværkerisalg 

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 Beder, Malling o omegn. Desværre blevet salget hæmmet lidt af et indbrud i 

vores ene container den sidste aften, men der skal lyde en stor tak for indsatsen omkring denne aktivitet i 

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

 

 

Nyt og øget fokus på vores sponsorsamarbejde 

En anden indtægtskilde er samarbejdet med erhvervslivet og diverse lokale sponsorer. Et arbejde vi 

fremadrettet vil have større fokus på, da vi i disse år oplever en positiv opmærksomhed omkring BMI og 

Cafe Klubånd. Vi takker for denne velvilje og listen er lang (fremvises til Generalforsamlingen). En særlig 

tak til Aros Forsikring, som vi indgik et stort sponsorsamarbejde med i efteråret 2019. Et samarbejde der 

også kan være med til at drysse lidt af på de enkelte afdelinger under BMI. Samarbejdet går nemlig i alt sin 

enkelthed ud på, at BMI-medlemmerne via et forsikringsmøde med Aros Forsikring udover at støtte vores 

udviklingsarbejde også giver et lille økonomisk tilskud til de enkelte afdelinger. For Aros Forsikring er det 

nemlig vigtigst, ”at det skal blive sjovere at være en del af BMI og samtidig vil de gerne støtte op om alle de 

fantastiske frivillige ildsjæle, der gør en forskel i BMI”. Husk at støtte op om dette initiativ i 2020.    

 

 

 

 



Aktiviteter under Hovedafdelingen   

Under Hovedafdelingen har vi flere Idrætsgrene i form af Atletik, Bueskydning, Krolf og Spinning samt de 

tidligere nævnte nye aktiviteter som Orienteringsløb, Floorball og E-sport, som på hver sin vis har gjort sig 

bemærket gennem året. Vi har i Repræsentantskabet haft diskussioner om, hvorvidt vi skal have flere 

idrætsgrene under Hovedafdelingen. For at udvikle os og tilbyde flere idrætsgrene til vores lokalsamfund, er 

det dog vigtigt at de nye aktiviteter og initiativer kommer godt i gang. Her kan Hovedafdelingen være et 

godt sted at starte og så må vi se om der med tiden kan samles de nødvendige ressourcer til selv at 

organisere sig. Indtil da ser vi ikke noget problem i at hjælpe aktiviteter på vej og tilbyde flere idrætter under 

Hovedafdelingen.  

 

 

Cafe Klubånd  

Største aktiv under Hovedafdelingen er uden sammenligning vores alle sammens Cafe Klubånd. Et 

samlingssted for alle afdelinger og for alle generationer. Styregruppen bag og alle de forskellige frivillige 

gør et FANTASTISK stykke arbejde for vores lokalsamfund. De har haft en rekordomsætning og mange 

arrangementer er allerede nævnt og listen bliver bare længere og længere. Der skal lyde en KÆMPE TAK 

for alle der byder ind omkring cafeens arbejde og for den opbakning, som vi oplever fra de forskellige 

afdelinger. Den største anerkendelse kom med finalepladsen og nomineringen til Danskernes Idrætspris, 

som omtalt tidligere i denne Beretning. Selvom vi ikke vandt prisen, ja så er I alle vindere og har en stor og 

afgørende betydning for foreningslivet og fællesskabet BMI.    

 
 
 

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 og vores lokalområde. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Marts 2020. 


