
 BMI Hovedafdeling  

- Generalforsamling 10. marts 2020 

 

Referat 

Afbud fra: Krolf, Tennis og Mogens Skjødeberg fra Hovedafdelingens bestyrelse. 

Referent Christine Winding-Lauritzen. 

 

1. Valg af dirigent 

Poul Andersen blev valgt. 

 

2. Ledelsens beretning 

Kaspar Ginnerup Knudsen fra bestyrelsen fremlagde ledelsesberetningen i ord og billeder. Den er vedhæftet 

dette referat og samtidig er tilgængelig på BMI´s hjemmeside. 

 

Der var ros til alle afdelinger, DGI og forskellige samarbejdspartnere for at bakke op om projekt ”Et attraktivt 

Idrætscenter”. 

 

Der blev udtrykt stor anerkendelse for Hovedafdelingens arbejde og alle de gode aktiviteter, som er blevet 

igangsat. 

 

Ledelsens beretning blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab v/økonomiansvarlig Jørn Riis 

Jørn overtog regnskabet sidste år. Regnskabet ser anderledes ud end budgettet. Dette skyldes, at der 

desværre var for lidt styr på regnskabet forrige år, og det anerkender bestyrelsen. 

 

Jørn Riis gennemgik regnskabet kronologisk. Vi har her fremhævet de punkter, hvor der var behov for 

uddybet forklaring eller spørgsmål fra generalforsamlingen. 

 

Hovedafdelings indtægter:  

• Regnskabet viser at afdelingernes kontingenter er blevet større, hvilket skyldes en lille 

medlemsfremgang.  

• Vi har fået flere indtægter på halleje, hvilket skyldes, at vi er blevet bedre til at bruge hallen på de 

tidspunkter, hvor den ellers stod tom før. Herunder har etablering af WannaSport bidraget med 

15.000 kr. i 2019. Det forventes at halfonden kommer til at bidrage mere i 2020, således at 

timeprisen sættes ned for afdelingerne. 

• Note 2. Øvrige indtægter er forøget grundet anskaffelse af midler til projektansættelse fra DGI/DIF 

foreningspuljen, hvoraf nogle er først aktiveret i 2020 samt ildsjæleprisen. 

• Regnskabet for sidste år skulle have været 50.000 kr. bedre, da flere beløb er faktureret i 2018, 

modtaget i 2019, men ikke medtaget som debitorer i regnskabet 2018. 

 

 

 



Cafe Klubånds regnskab: 

• Cafe Klubånds regnskab ser ikke tilfredsstillende ud. Udgangspunktet sidste år var, at regnskabet 

skulle gå i 0.  

• Mange af Hovedafdelingens aktiviteter bygger på Cafe Klubånd og den har en kæmpe værdi for 

fællesskabet i BMI. 

• Styregruppen fra Cafe Klubånd bemærkede, at de har igangsat en ekstra indsats i 2020 på at komme 

i mål med et bedre regnskab. 

• Spørgsmål: Det blev bemærket, at opgørelsen af lager kun er på 5.000 kr. Den burde være højere, og 

det blev foreslået, at der skal igangsættes en lageropgørelse ved hvert års afslutning, som skal 

fremgå af regnskabet. 

Hovedforeningens resultat:  

• Hovedafdelingen har hensat en stor pulje med blandt andet midler til senioraktivitet fra Aarhus 

Kommune, aktivitetsmidler fra DGI til projektet samt midler til nye spinningscykler. Det blev 

bemærket, at de 50.000 kr. som er hensat til spinningscykler skal godkendes på et 

repræsentantskabsmøde ifølge vedtægter. Det blev aftalt, at bestyrelsen sætter det på dagsorden. 

• Det blev bemærket, at der mangler en note vedrørende hensættelser. 

 

Øvrige bemærkninger: 

• Spørgsmål: Hvorfor er der bundet så mange midler i værdipapirer? Er det beskrevet i vedtægter?  

• Svar: Der står ikke noget i foreningens vedtægter, som forhindrer midler i værdipapirer. Indtil videre 

har det vist sig at være en god forretning for foreningen. 

 

Beslutning:  Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Behandling af forslag. 

 

1) BMI og Beder-Malling Bibliotek 

Bestyrelsen har brug for opbakning fra repræsentantskabet til at arbejde videre med projektet. Punktet er 

ikke en godkendelse af økonomien i projektet. Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært møde herom, når 

projektet er klar til at fremlægge et forslag til økonomi. 

• Det blev bemærket, om der har været tanker om en sal, som også kan rumme de indendørs 

aktiviteter, som er presset på haltider? Der mangler ekstra træningsfaciliteter og ikke en multisal. 

• Bemærkning. Det er en fantastisk ide og lige i vores ånd, som er i tråd med det samlingssted, som vi 

ønsker at skabe for alle, som vil være en del af fællesskabet. Det vil være en fremtidssikring af 

Egelund.’ 

• Spørgsmål: Har kommunen tilkendegivet, hvor mange midler, som de giver til projektet (svar: Nej) 

• Vil den nye hal blive udlejet til samme pris, som BMI-hallen? Svar, nej det bliver billigere, da hallen er 

mindre, men ellers på samme vilkår som BMI Hallen 

 

Beslutning:  Det var opbakning til, at bestyrelsen arbejder videre med projektet. 

 

2) Forretningsorden for aktiviteter under hovedafdelingen – se vedhæftede bilag.  

• Spørgsmål: Hvordan sikrer I, at de nyopstartede aktiviteter indhenter børneattester og får 

betaling for medlemskaber mv. (Svar: Det sørger hovedafdelingen for) 

Beslutning:  Der var opbakningen til forretningsordenen. Og det var blev aftalt, at Poul Andersen sender 

bemærkninger til hovedafdelingen med henblik på at præcisere forretningsordenen.  



 

5. Valg til bestyrelsen:  

Genvalg af Kaspar Ginnerup Knudsen , Jørn Riis og Per Bach med applaus. Mogens Skjødeberg modtager ikke 

genvalg.  

• Bestyrelsen og generalforsamlingen takkede Mogens for hans store indsats i Hovedforeningen. 

• Det blev bemærket, om Mogens Skjødeberg kan fortsætte i Halfonden og Hovedfonden, når han 

ikke længer er medlem af bestyrelsen. Det blev aftalt, at hovedforeningen undersøger dette. Der 

var opbakning til, at der findes en løsning, så Mogens kan fortsætte det gode arbejde og løse ad 

hoc-opgaver for begge fonde. 

• Bestyrelsen orienterede om, at de vil fortsætte med at nedsætte underudvalg, som kan arbejde 

videre med de vigtige indsatser i projektet. Herunder vil der eksempelvis blive nedsat et 

sponsorudvalg, hvor der stadig er ledige pladser. Bestyrelsen skriver ud herom, når grundlaget 

for udvalget er på plads. 

 

 

6) Valg af revisorer for to år. 

Jørgen Bertelsen blev sidste år valgt for 2 årig periode. 

 

 

7) Eventuelt. 

Generalforsamlingen drøftede den alvorlige situation med hensyn til Covid-19. Ved mødets afslutning blev 

det offentliggjort, at Malling Skole lukkede af hensyn til at mindske spredningen af Corona Virus. Michael 

Kaas Christensen, formand fra Svømning kontaktede telefonisk driftsleder Michael Dahl, Aarhus Kommune 

med henblik på at få en udmelding fra Aarhus Kommune på, om det fik betydning for aktiviteterne i Egelund 

hallen. Michael Dahl vendte tilbage efter konsultation med sin chef, at Egelund hallen blev lukket fra onsdag 

den 11. marts for at undgå spredning af Corona virus. 

 

Generalforsamlingen besluttede på baggrund af denne udmelding fra Aarhus Kommune at lukke alle 

aktiviteter i BMI øjeblikkeligt og på ubestemt tid.  

 

Det blev besluttet, at bestyrelsen holder Repræsentantskabet orienteret om udviklingen, og når der er noget 

nyt i sagen. Ved samme lejlighed blev det straks formidlet på BMI´s hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 


