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Bestyrelsens beretning for 2020-2021 
2020 har på mange måder været et særligt år. Et år som vi sent vil glemme. Et år hvor vi for 

første gang i BMI´s historie har måtte lukke ned for aktiviteten og fællesskabet omkring 

Egelund. Det skete på netop sidste års Generalforsamling og Årsmøde. Tro os, det har ikke 

været nemt og uden udfordringer - spørg bare Christine, hvordan rollen som 

Foreningsudvikler, har været i år med Covid19 og Lock Down. MEN vi og mange af Jer 

afdelinger, medlemmer, frivillige og aktive forældre mfl. har alligevel formået at holde gang i 

foreningslivet og holde fællesskabet i vores lokalsamfund i live – TUSIND TAK for det.   

 

Vores motto: ”Kom og vær med…” har selvsagt være udfordret i året der er gået og hold da 

op, hvor har I været på overarbejde, været kreative, omstillingsparate, tålmodige og friske 

og med på mange af de nye tiltag, som Covid19 også har ført med sig. Om det så har været 

online med et væld af forskellige tiltag eller om det har været under nye rammer, på andre 

tidspunkter og med den fleksibilitet og de udfordringer det nu har krævet og igen, TAK for 

det. 

 

MEN vi er selvfølgelig også med på, at det har været et hårdt år. De mange restriktioner, 

krav om håndsprit, mundbind og øget afstand samt forsamlingsforbuddet har selvsagt været 

en kæmpe modstander i forhold til at opretholde et normalt og aktivt foreningsliv. Det har for 

mange sat nogle økonomiske ridser i lakken samt tæret på motivationen og engagementet, 

men HOLD UD for det skal nok blive godt igen og FÆLLESSKABET skal få os igennem. 

 

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

gnidningsfrit med en god fordeling af opgaver imellem os, men vi har mere end nogensinde 

før brug for, at vi i fremtiden løfter i flok og måske uddelegerer flere opgaver og spændende 

tiltag i forskellige supplerende udvalg, nye samarbejder mv. Ikke mindst når vi for alvor skal i 

gang med projektet ”Det nye Egelund” i samarbejde med EgelundBorgerCenter og Aarhus 

Kommune.  

 

Til sidst, her i indledningen, også en stor tak DGI Østjylland for det konstruktive samarbejde 

vi har omkring vores Foreningsudvikler og de nye initiativer, der løbende sættes i gang.   

 

I denne Beretning vil vi slå ned og komme ind på flere af de aktiviteter eller tiltag, som på 

trods af Covid19, men som også som resultat heraf har præget foreningslivet i BMI det 

seneste år.  

 



”Et attraktiv Idrætscenter” og Foreningsudviklerens arbejde 
Projektet og Christine har på mange måder fungeret som vores Covid19 anker det seneste år. 
Det har bla. drejet sig om indsamling af informationer, om udfordringer og gode idéer, været 

på forkant med en lang række tiltag i Egelund, skiltning, afspritning, ekstra rengøring, 
tilpasning af åbningstider, adgang, informationer på alle platforme og ageret hotline mv. 

 
Øget Skolesamarbejde og BMI Akademi 

I det forgange år er der blevet arbejdet videre med en øget ungeindsats, som bl.a. gennem 

”Borgerboost” og et samarbejde med Ungerådet i Beder-Malling, har styrket vores lokale 
Skole- og institutionssamarbejde i både Beder og Malling. Et hold af ”Natteravne” er blevet 
etableret, ligesom der hen over sommeren blev lavet SommerCamp eller en række 

sommerferieaktiviteter for børn og unge. Det såkaldte Åben Skole samarbejde har været 
etableret med Atletik, Badminton, Håndbold, Orienteringsløb og Tennis ligesom man også 

havde et samarbejde omkring Skolernes Motionsdag. I samarbejde med Malling Ungdomsklub 
har man lavet flere arrangementer såsom Comedy Klub og Fredagsfræs, ligesom man har 
lavet Åben hal og orienteringsløb med flere børnehaver i Beder. Det kommende år skal der 

arbejdes videre med en Klimadag og Skole OL, hvis Covid19 tillader det. 
 

For nuværende har vi gang i et Trænerfællesskab for unge BMIér rekrutteret fra 6 forskellige 
afdelinger – det såkaldte BMI Akademi – som gennem det seneste år har fået 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 for andre unge at engagere sig i foreningslivet i BMI. Det hele kulminerede, 

da BMI Akademi røg gennem nåleøjet og via en flot pr-kampagne kvalificerede sig til finalen 
om Danskernes Idrætspris her i januar 2021. Desværre gik de ikke hele vejen, men har til 
gengæld fået BMI på Danmarkskortet, ligesom der bliver udviklet en ny kommunikationslinje 

på baggrund heraf. En linje som senest fik midler til et projekt om ”Ung tv for og af unge i en 
coronatid”. Der skal lyde en stor tak til de lokale skoler, frivillige kræfter, trænere og 

forældre, sponsorer og samarbejdspartnere, som sammen med vores foreningsudvikler 
arbejder videre med BMI Akademi og de øvrige indsatser for vores børn og unge.  

 
Synlighed, kommunikation og velkomst af nye medlemmer 
En stor del af projektet og Foreningsudviklerens arbejde er at skabe synlighed omkring vores 

idrætsforening og styrke den kommunikative indsats, hvilket har haft stor fokus det seneste 
år ikke mindst med de udfordringer Covid19 har bragt med sig. 

 
Det drejer sig bla. om vores hjemmeside, månedlige nyhedsbrev og styrkelse af vores sociale 
medier. Sidstnævnte er i en god udvikling med over 1700 følgere på facebookhovedsiden, 

over 1300 på Cafe Klubånd og knap 500 på Instagram. Der har det seneste år været en lang 
række virtuelle tiltag med både træningstilbud og socialt indhold – mere herom i andet afsnit. 

 
Både i de lokale og de landsdækkende medier har BMI haft stor bevågenhed det seneste år – 
det drejer sig dels om adskillige TV-indslag (TV Avisen, TV2´s Go`Morgen Danmark og TV2 

Østjylland) og Radioindslag på P4 samt diverse skrevne medier (JP Aarhus, Stiften, 
Lokalavisen) og en lang række sociale medier. Ikke mindst finalepladsen til BMI Akademi i 

kampen om Danskernes Idrætspris vakte stor opmærksomhed. 
 
Der er blevet lavet en stor kampagne til nye og kommende medlemmer med den såkaldte 

BMI-Test, ligesom der også har været et par spot-arrangementer, hvor BMI kommer ud til 
dig, samt en større Velkomstevent i Egelund. Af nye digitale tiltag har vi været med i en 

Motivu kampagne på facebook, som arbejdede for en lettere adgang til et nyt medlemskab, 
hvilket bla. resulterede i ca. 30 nye medlemmer. 
 

Øget erhvervssamarbejde, indflydelse og vidensdeling 
I forlængelse med ovenstående har vi i Hovedbestyrelsen og med vores Foreningsudvikler i 

front øget erhvervssamarbejdet gennem det seneste år. Det gælder ikke kun i forhold til en 



øget sponsorindsats og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Christine, og med DGI i 
baghånden, har også været med i flere eksterne samarbejder og arrangementer med en lang 

række oplæg og forskellige former for vidensdeling. Heraf kan nævnes Idrætsrådet i Kolding, 
Vejle og Viborg, virtuelle seminarer med Henrik Brandt fra Idrætssamvirket i Aarhus, 

internationalt seminar med Svend Elkjær (Sport Marketing Network) og DGI Webinar om 
unge.  
 

Generelt oplever vi, at BMI er blevet en mere attraktiv medspiller på flere områder. Ikke kun 
som samarbejdspartner, men også som det gode eksempel, en sparringspartner og en 

affyringsrampe for nye tiltag og projekter. Det gælder bl.a. i forbindelse med tiltag under 
nedlukningen, men også her senest hvor DGI inviterede os med ind til et onlinemøde med 
Statsministeren omkring unge og ensomhed. 

 
Der skal derfor lyde en stor tak ikke mindst til DGI, men også til Idrætssamvirket Aarhus, 

Aarhus Kommune og selvfølgelig til de mange lokale erhvervssamarbejdspartnere.  
 
 

”Sammen, men hver for sig” - BMI og Cafe Klubånd i en coronatid 
”HOLD UD og FÆLLESSKABET skal nok få os igennem denne tid”. Opfordringen og bønnen 
kom fra vores Statsminister til tidligere omtalte onlinemøde med hende. Og er der noget som 

vi har lært det seneste år under Covid19, så er det, at selvom vi har skulle holde afstand og i 
lange perioder ikke har måtte mødes fysisk, ja så har det virtuelle fællesskab på bedste vis 

forsøgt at holde foreningslivet kørende.  
 
Adskillige kreative tiltag fra Cafe Klubånd, de frivillige i TEAM Klubånd og Jer afdelinger har 

fløjet hen over skærmen det seneste år. Om det så har været kahootquizzer, krea 
konkurrencer, vinsmagninger, onlinekoncerter, Beder-Malling Træner sammen eller BMI 

samler kilometer, ja eksemplerne er mange. De forskellige afdelinger har ligeledes budt ind 
med forskellige tiltag og løsninger hen over de værste perioder af Lock Down. Kreativiteten 
og opfindsomheden har været stor, engagementet og Jeres gåpåmod prisværdigt, og velviljen 

fra det lokale erhvervsliv har været fantastisk. Det viser, at vi på mange måder har rykket 
tættere sammen og har forsøgt at finde løsninger fremfor at fokusere på begrænsningerne. I 

har formået at holde ud og fællesskabet har båret os igennem – og endnu en gang tusind tak 
for det!  
 

Cafe Klubånd har tidligere og uden sammenligning været Hovedafdelingens største aktiv. Et 
samlingssted for alle på tværs af afdelinger og for alle generationer. MEN når vi nu i lange 

tider ikke har måtte samles, ja så er det svære vilkår for forenings omdrejningspunkt. Cafe 
Klubånd har dog som tidligere omtalt gået forrest i de virtuelle initiativer og man nåede da 
også gennem året at have flere vellykkede arrangementer, hvoraf det største var MGP sidste 

forår. Omsætningen har selvsagt og derfor været noget mindre i år, men Styregruppen bag 
og alle de forskellige frivillige har alligevel gjort et FANTASTISK stykke arbejde for vores 

lokalsamfund i denne tid og har jo altså været en STOR del af det virtuelle fællesskab det 
seneste år.  
 

 

Virtuel Frivilligfest 2020 
For at anerkende den store og uundværlige frivillige indsats i BMI, ja så skulle der have været 
en stor halfest med mad, musik og masser af dans. Men hvad gør man, når Coronaen raser. 

Man tænker alternativt og med Henny Møller og Christine i spidsen, ja så blev der stablet en 
virtuel Frivilligfest på benene i tæt samarbejde med Efterskolen for Scenekunst i Malling. 
Scenen blev sat i Æsken med forskellige underholdningsindslag, musik fra lokale kunstnere 

som Kirstine Birk og Dan Søndergaard, konkurrencer og kåringer af frivillige. Stort tillykke til 
alle de nominerede og vinderne og ikke mindst den uundværlige hjælp fra Andreas Nørggard 

Etrup og eleverne på Efterskolen for Scenekunst. Endnu et godt eksempel på at BMI´s 
værdier omkring FRIVILLIGHED, FÆLLESSKAB og FORENINGSLIV kan være vejen igennem 



denne sundhedskrise. En anden anerkendelse af den frivillige indsats var uddelingen af den 
flotte ”Frivillig i BMI t-shirt”, som blev uddelt til over 500 frivillige. 

 

 

”Kom og vær med” og ”BMI på tværs af generationer” 
For at få flere med ind i de aktive fællesskaber omkring BMI igangsatte vi i 2020 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. Dels ved at 
synliggøre mange af de aktiviteter vi allerede har og samtidig opstarte nye aktiviteter for 

målgruppen. En Løbeskole for nybegyndere, Naturtræning og to nye svømmehold blev 
etableret, ligesom der i tråd med projektet også kom andre nye voksentilbud som 

Motionsfodbold og Voksenfjer i BMI. Der blev også etableret en frivillig Tovholdergruppe fra 
voksenholdene til at opsamle de gode eksempler for derefter at blive klædt på til at sikre og 
arbejde videre med den gode velkomst rundt om i afdelingerne. Stor tak til vores frivillige 

projektkoordinator Anette Uldall-Jessen, som gør et fantastisk stort stykke arbejde og fik 
mange nye deltagere og medlemmer i gang i de respektive afdelinger. Corona satte desværre 

en stopper for en række nye initiativer, men arbejdet med at rekruttere nye voksen- og 
senior medlemmer og lave noget på tværs af afdelingerne fortsætter igen i den nye sæson. 
 

Et andet projekt som er igangsat her i slutningen af 2020 med udrulning her i 2021 og igen 
med Anette som primus motor er: ”BMI – på tværs af generationer og med et socialt ansvar”. 

Målet med dette tværfaglige projekt er at invitere endnu flere generationer med ind i 
idrætsfællesskabet omkring BMI. Flere afdelinger har budt ind og vil sammen med 
boligforeningerne Domi og Byagerparken arbejde for at søsætte 7 forskellige udendørs 

aktiviteter og ”satellitidrætter” i sommermånederne i 2021 og i 2022. De 7 aktiviteter er 
Street Basket, Street Dance, Yoga, Smarttræning, Naturtræning, Aquacross og Sup-træning i 

BMI Outdoor. Træningen foregår rundt omkring på de grønne områder hvor vi bor, i skoven 
og ved Fløjstrup Strand.  

Stor tak til Aarhus Kommune for støtten, til boligforeningerne DOMI og Byagerparken og ikke 
mindst stor tak til vores frivillige projektkoordinator og for opbakningen fra Jer afdelinger. 

 

 

Halfonden og arbejdet med Det Nye Egelund  
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.  

 
Udvidelsen af BMI Fitness med 100 kvm bl.a. med en millionstøtte fra Aarhus Kommune blev 

udsat og er taget med ind som en del af projektet ”Det Nye Egelund”. Disse to er dog ikke 
afhængige af hinanden og der er nye tegninger på vej i forhold til sidstnævnte. Det bliver 
meget spændende at følge denne proces og de nye muligheder som ”Det Nye Egelund” kan 

give for vores lokalsamfund. Et nyt samlingssted, Bibliotek og kraftcenter for Kultur og 
Idrætslivet i Beder Malling og omegn. Det skal dog her pointeres, at får BMI ikke de ønskede 

nye faciliteter omkring en ny bevægelsessal og renovering samt udvidelse af Cafe Klubånd, ja 
så er projektet ikke så interessant for os. Stor tak til Aarhus Kommune og arbejdsgruppen 
bag med Egelund Borger Center i front. Vi glæder os til det yderligere samarbejde og til 

realiseringen af det store projekt. 
 

 

Hovedfonden og Støtteforeningens julekalendersalg samt fyrværkerisalg 

Hovedfonden består af fundats fra sammenlægning af de to tidligere klubber omkring 
Egelund. Herunder ligger BMI´s Støtteforening, som desværre i år også var udfordret med 

Covid19. Med lidt ekstra opfindsomhed og velvilje lykkedes det dog at lave et onlinesalg af 
julekalendere, da vi jo ikke kunne sende børn og unge rundt på gader og stræder. Flere 



kalendere blev kørt ud eller afhentet i Cafe Klubånd, men salget blev selvfølgelig mere 
begrænset og dermed er der desværre færre penge til udlodning til glæde for børne- og 

ungdomsidrætten i BMI. Restriktionerne omkring Covid19 gjorde desværre også, at vi måtte 
aflyse Hovedbestyrelsens fyrværkerisalg. 

 

 

Hjælpepakker og Sponsorsamarbejde  
Covid19 har som nævnt i indledningen sat sine spor også økonomisk for flere afdelinger i BMI 
herunder også Hovedafdelingens. Der er derfor søgt støtte hos Statens og 

Idrætsorganisationernes (DIF/DGI) hjælpepakker for hvilke vi ikke har kun undvære. Det 
samme gælder kommunale hjælpepakker og midler fra Idrætssamvirket i Aarhus.  

 
En anden indtægtskilde det forgangne år har været det øgede samarbejde med erhvervslivet 
og som tidligere nævnt diverse lokale sponsorer. Et arbejde vi fremadrettet vil have større 

fokus på bl.a. med nedsættelsen af et sponsorudvalg. Vi takker for denne velvilje og listen er 
lang, men en særlig tak til bla. Aros Forsikring, Bichel Vine, Djursland Bank, DOMI, EDC 

Mæglerne, Jydsk Emblemfabrik, Malling Kro, Salon Face, Super Brugen (Beder og Malling), 
Aarhus Mæglerne m.fl. Desværre er sponsorsamarbejdet med Aros Forsikring ikke gået helt 
efter hensigten. Muligheden for at få et tilskud til sin afdeling via et forsikringsmøde har 

desværre haft svære vilkår i en coronatid og vi håber på, at dette kan blive styrket igen i 
2021. Dermed endnu engang en kraftig opfordring herfra til at tage kontakt til Aros 

Forsikring.  
 

 

Aktiviteter under Hovedafdelingen   
Under Hovedafdelingen har vi som I ved flere Idrætsgrene i form af Atletik, Bueskydning, 

Floorball, E-sport, Krolf, Orienteringsløb og Spinning, ligesom der også er ny aktivitet 
omkring BMI Outdoor på tegnebrættet. Disse har ligesom alle andre idrætsgrene haft sine 

udfordringer, men selvfølgelig har de udendørsidrætter haft de bedste vilkår. Som tidligere 
nævnt har specielt Atletik og Orienteringsløb været meget aktive under coronaperioden, dels i 
et øget skolesamarbejde, men sidstnævnte også i forbindelse med diverse coronasikrede 

arrangementer. Her bør selvfølgelig også nævnes Spinnings tiltag om onlinespinning hjemme 
i stuerne. Hvad det kommende BMI Outdoor kaster af sig bliver spændende at følge og er i 

god tråd med det øvrige arbejde omkring flere aktiviteter i naturen. Heraf kan nævnes 
projektet omkring Den Blå Skov samt et nyt outdoor område med skateraktivitet, Disc golf og 
MTB. Det drejer sig overordnet om at skabe nye fællesskaber og få flere med ud i naturen – 

en grøn bølge, som virkelig har fået medvind under nedlukningen.  
 

 

Genåbning og lys forude… 
Afslutningsvist vil vi endnu engang sige tak til ALLE for året der er gået og i disse dage ser vi 

frem til genåbningen af foreningsidrætten. Først udendørsidrætten og derefter håber vi på, at 
indendørsidrætten kan følge trop. Der er lys forude, vaccineudrulningen og forårets komme er 
med os og vi ser frem til masser af aktivitet i og omkring Egelund.  

 
Vi arbejder for et større samarbejde på tværs af BMI i det kommende år, så vi i fællesskab 

fortsat kan løfte opgaven med at udvikle BMI og vores lokalområde også med de udfordringer 
som Covid19 fortsat vil bringe.  
 

FORENINGSIDRÆTTEN er afgørende for vores fysiske og mentale sundhed, for 
FÆLLESSKABET i vores lokalsamfund og den FRIVILLIGE indsats viser vejen. Vi skal have de 

mange børn og unge i gang igen og have de øvrige generationer med ind i vores aktive 
fællesskab omkring BMI, så KOM OG VÆR MED… 

           

1. Marts 2021. 


