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Bestyrelsens Beretning for 2021-2022 
 

I 2021 kom vi efter endnu en nedlukning rigtig i gang med foreningslivet igen. Den såkaldte 

Genåbning skete efter endnu et forår, der var præget af corona udfordringer og hvor vores 

idrætsfælleskaber og foreningslivet atter blev sat på prøve. MEN endnu engang viste I og de 

mange afdelinger, medlemmer, frivillige og aktive forældre, at I er gjort af noget særligt og I 

har på bedste vist alligevel formået at holde gang i foreningslivet og holde idrætsfællesskabet 

i vores lokalsamfund i live – TUSIND TAK for det.   

 

Den nuværende bestyrelse kører nu på sit femte år og formandskabet kører stadigvæk 

gnidningsfrit med en god fordeling af opgaver imellem os og takke være Jer og ikke mindst 

vores Foreningsudvikler, synes vi stadigvæk at BMI er inde i en god udvikling.  

 

Nye aktiviteter og projekter søsættes og nye samarbejder etableres. Ydermere oplever vi 

også at flere afdelinger arbejder sammen på tværs, det samme gælder for skolesamarbejdet 

og nu også på kulturområdet. Det lover godt for det fremtidige foreningsarbejde i vores 

lokalsamfund. Det betyder også at flere opgaver skal løses. Derfor appellerer vi til, at vi får et 

par stykker mere ind omkring bestyrelsesarbejdet i Hovedafdelingen, så vi i fremtiden kan 

løfte i flok. Der vil være brug for at uddelegere flere opgaver og udvikle nye spændende tiltag 

og samarbejder i forskellige supplerende udvalg mv.  

 

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

vi har omkring vores Foreningsudvikler og de mange nye initiativer der tages. I forlængelse 

hermed også en stor tak til vores lokale og trofaste sponsorer samt Aarhus Kommune.    

 

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 
Udviklingsprojektet ”Et attraktiv Idrætscenter” og Christines arbejde som Foreningsudvikler 
kører nu på 3 år og vi vil i dette afsnit komme ind på flere af de store linjer og spor som dette 

udviklingsarbejde kører på.    
 

Øget Skolesamarbejde, BMI Akademi og Villum Projektet 

Målet og visionen for en stor del af vores foreningsudvikling er bl.a. et øget skolesamarbejde 
med henholdsvis Beder og Malling Skole herunder også Ungdomsklubberne og Ungemiljø. 

 
I det forgange år og i forbindelse med genåbningen er der derfor blevet arbejdet videre med 
en øget ungeindsats, som bl.a. sidste år resulterede i en række nye initiativer. Heraf kan 

nævnes ”UD NU!” i marts måned og ”Sjov med bold” i maj måned. I juni kørte vi en omgang 
Fredagsfræs med klubben og i forbindelse med sommerferien afholdte vi i uge 27 en 

Sommercamp med undertitlen ”Feriesjov, fællesskab og masser af aktivitet i din 
sommerferie”. Her kunne de unge prøve flere forskellige sommeraktiviteter fra nogle af vores 
mange idrætter. I den forbindelse vil vi gerne sige tak til Jer afdelinger for tilslutningen hertil 

og vi gentager initiativet igen i år. I september kørte vi et Åben Skole forløb og forud for 
efterårsferien og i forbindelse med Skolernes Motionsdag i oktober kørte vi også en række 

trivselsdage med de to skoler. Derudover har der også været afviklet et Åben Hal 
arrangement for klubberne og Ungemiljø i Beder. Sammen med ”Ung i Aarhus Syd”, 
Efterskolen for Scenekunst og TV Aarhus blev der ligeledes lavet et super arrangement med 

titlen vi ”Kickstarterklubben”. Der er blevet søsat et samarbejde med lokale unge omkring 
udviklingen af en Skaterpark i Malling og så har vi her i starten af det nye år sat gang i et nyt 

projekt sammen med Aarhus Kommune, DGI Østjylland, Idrætssamvirket i Aarhus og vores 
to folkeskoler i Beder og Malling. Målet er her at skabe mere BEVÆGELSESGLÆDE i blandt de 
yngste og dermed motivere og inspirere til mere bevægelse i SFO-tiden.   

 
For nuværende har vi igen sat gang i vores BMI Akademi - et trænerfællesskab for unge 

BMIére rekrutteret fra flere forskellige afdelinger. Målet er fortsat gennem viden, indsigt og 
inspiration at være med til at uddanne nogle 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.  
 

Et nyt og spændende projekt der tager fart i her i 2022 er det såkaldte Villum projekt med 
støtte fra Villumfonden. Det sker i et tæt samarbejde med TMG og DGI Østjylland samt 

skolerne i henholdsvis Beder, Malling og Mårslet. Målet er at gøre flere børn og unge mere 
aktive under åben himmel bl.a. gennem et øget fokus på udendørs faciliteter, redskaber og 
events i Beder, Malling, Testrup og Mårslet. Vi glæder os til dette projekt, som sikrer et 

fortsat fokus på børn og unge samt en udvikling af skolesamarbejdet på tværs af byer og 
foreningsliv. 

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

vores idrætsforening og styrke den kommunikative indsats. Denne opgave er fortsat i det 
forgangne år og har vist sig at være særdeles vigtig efter en tid med Covid19 og endnu en 

nedlukning. For hvordan får vi folk og vores medlemmer tilbage ind i foreningslivet? og er der 
områder eller måder hvorpå det kan og skal gøres anderledes? Er der nye målgrupper på vej 
eller andre måder at få folk ind i vores fællesskaber på? Specielt omkring rekruttering af 

frivillige er vi stødt på flere udfordringer og det er et lang og sejt træk at få folk tilbage igen!   
 

Opgaven omkring synlighed drejer sig bl.a. også om kommunikation via vores hjemmeside, 
gennem nyhedsbreve og styrkelse af vores sociale medier. Sidstnævnte er i en god udvikling 
med knap 2000 følgere på facebook hovedsiden, over 1400 på Cafe Klubånd og knap 600 på 

Instagram. Både i de lokale og de landsdækkende medier har BMI igen i år haft stor 
bevågenhed, både hvad angår radio- og tv indslag samt diverse skrevne medier og en lang 



række sociale medier. Ikke mindst i forbindelse med udnævnelsen og kåringen af Thomas 
Wollesen Rambusch fra BMI Løb & Motion på DR her i januar. 

 
Der blevet lavet en kampagne til nye og kommende medlemmer med den såkaldte BMI-Test 

samt et Åbent Hus arrangement efter sommerferien i forbindelse med genåbningen af 
foreningslivet. Derudover har vi igen i år haft en række digitale tiltag som bl.a. Motivu 
kampagnen på facebook, som arbejder for en lettere adgang til et nyt medlemskab. 

 
Øget erhvervssamarbejde, indflydelse og vidensdeling 

I forlængelse med ovenstående har vi i Hovedafdelingen 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 (med DGI i 

baghånden) har også været med i flere eksterne samarbejder og arrangementer med en 
række oplæg og forskellige former for vidensdeling rundt om i landet. Generelt oplever vi 

fortsat, at BMI er en 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. Et lidt anderledes samarbejde og et eksempel herpå er ”Plant et træ”, som i 

efteråret sammen med bl.a. TV2 Østjylland, Aarhus Kommune, Blue Energy, Beder skole og 
BMI Outdoor var på besøg her i Egelund i forbindelse med projektet Den Blå Skov. Målet er at 

skabe mere skov og natur i området imellem vores to byer Beder og Malling. 
 

Der skal derfor igen lyde en stor tak ikke mindst til DGI, men også til Idrætssamvirket 
Aarhus, Aarhus Kommune og selvfølgelig til de mange lokale erhvervssamarbejdspartnere.  
 

 

Cafe Klubånd – foreningens samlingspunkt! 
Cafe Klubånd er en af Hovedafdelingens største aktiver. Et samlingssted for alle på tværs af 

afdelinger og for alle generationer. Udfordringerne med Covid19 har desværre igen i år haft 
betydning for omsætningen i vores cafe. Styregruppen bag og alle de forskellige frivillige i 
Team Klubånd har igen i år gjort et FANTASTISK stykke arbejde sammen med vores nye kok. 

Nogle af de højdepunkter der kan nævnes fra det forgangne år er sommerens Fodboldfest i 
Egelund i forbindelse med EM, Borgmesterbesøg og flere foredrag i efteråret, 

Julekalendersalg, Julemærkemarch og Nytårsbingo i december for ikke at glemme 
Borgerbazaren i oktober med over 1200 deltagere. I den forbindelse også en familiekoncert 
med knap 200 deltagere.  

 
Det nye år startede med endnu et par store arrangementer i februar, hvor der var fest og 

ballade med over 120 deltagere til MGP og dagen efter 100 festudklædte børn og voksne til 
Fastelavnsbrunch. Hertil skal lægges en masse arrangementer og fællesspisninger fra Jer 
afdelinger og denne opbakning vil vi gerne på vegne af Cafe Klubånd takke jer for. Den er 

altafgørende for den daglige drift, foreningslivet og fællesskabet omkring BMI og Cafe 
Klubånd.  

 
 

Aktiviteter under Hovedafdelingen   
Et andet stort aktiv er selvfølgelig også de mange aktiviteter og idrætsgrene under 

Hovedafdelingen som mere eller mindre er selvkørende. Det drejer sig om Atletik, 
Bueskydning, E-sport, Floorball, Krolf, Orienteringsløb og Spinning. I det forgangne år er der 
kommet flere aktiviteter til, hvor specielt BMI Outdoor og Idræt om Dagen skal nævnes som 

store succeser. Derudover arbejder vi også tæt sammen omkring Disc Golf, ligesom nyere 
tiltag som MOM fit, Babyrytmik, Voksenfjer, Motionsfodbold og Multisport for kvinder også er 

blevet prøvet af. Disse aktiviteter viser MANGFOLDIGHEDEN i BMI og muligheden for at skabe 
fortsat udvikling med nye initiativer, målgrupper og samarbejder på tværs. Ydermere er de 

med til at skabe NYE IDRÆTSFÆLLESSKABER ligesom der også via disse initiativer 
rekrutteres flere og nye grupper af frivillige.  
  



”Kom og vær med” projektet 
For at få flere med ind i de aktive idrætsfællesskaber omkring BMI igangsatte vi i 2020 
projektet: ”Kom og vær med i BMI”. Dette har kørt videre i 2021, men har haft sine 

udfordringer pga. af Covid19. Målgruppen er primært voksne og seniorer og projektet har sat 
en afsmittende effekt på flere initiativer rundt om i afdelingerne og nye aktiviteter som 

eksempelvis Naturtræning, SMART træning, Løbeskole for begyndere er nu fast integreret i de 
forskellige afdelinger. Tidligere omtalte Idræt om Dagen for seniorer og sidste års tilbud Aktiv 
før 12 om fredagen er andre eksempler herpå. Størst succes er dog BMI Outdoor som også 

udspringer fra dette udviklingsprojekt og nu til sommer slutter projektet med at vi efter 
planen afholder et mini OL i BMI på tværs af flere idrætsgrene. 

 
Stor tak og ros til vores frivillige projektkoordinator Anette Uldall-Jessen, som gør et 

fantastisk stort stykke arbejde og som har fået mange nye deltagere, frivillige og medlemmer 
i gang i de respektive afdelinger og aktiviteter. 
 

 

Halfonden og arbejdet med Det Ny 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 igen i år og med blandet succes 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.  

 
Det helt store projekt og visionen om at samle idrætten og kulturen i et nyt kraftcenter ”Det 
Ny Egelund” er fortsat på tegnebrættet og der har gennem det seneste år været arbejdet 

meget for den fortsatte udvikling af vores Idrætscenter. Et er den kommunale del omkring at 
samle Biblioteket i Egelund og en anden del er udvidelsen af BMI Fitness. Den del og det vi 

kæmper mest med lige nu er arbejdet for en kommende Multisal til glæde for flere idrætter 
og kulturelle aktiviteter. Her er vi stødt på flere udfordringer, som har udsat processen og 
hvor dele af finansieringen endnu ikke er på plads. Vi må derfor væbne os med tålmodighed, 

men sender en stor tak til Aarhus Kommune for den foreløbige økonomiske støtte og ikke 
mindst tak til arbejdsgruppen bag med Egelund Borger Center i front. Vi glæder os til det 

yderligere samarbejde og til realiseringen af dette store projekt i fremtiden. 
 

Det bremser dog ikke andre eksempler på initiativer og udvikling af Egelund. Heraf kan 
nævnes etableringen af en Disc Golf bane efter stort arbejde af en frivillig gruppe ildsjæle 
samt flere eksempler på gode samarbejder, arrangementer og foredrag med Biblioteket. Det 

seneste eksempel er omkring en modernisering eller udsmykning af et pigeomklædningsrum. 
Her har man med midler fra Lokale- og Anlægsfonden, samt DGI og en række lokale 

sponsorer og i samarbejde med Husrum og et par kunstnere skabt et moderne 
omklædningsrum, som skal få flere piger til bruge denne facilitet igennem projektet ”Jeg gør 
det!”. Bedst af alt var processen og det at vi kan skabe noget sammen både på tværs af 

generationer af frivillige lige fra ”Det grå guld” til Efterskolen for Scenekunst og eksempelvis 
et U11 pigehold. 

 
 

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.  
 
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.  
 

 

Fokus på frivilligheden i 2022 
Omdrejningspunktet i vores foreningsliv er uden tvivl den frivillige indsats der ydes rundt 

omkring i afdelingerne, på træningsbanerne, i bassinet, i cafeen og ude i naturen.  

Der skal derfor lyde en KÆMPE TAK for Jeres STORE indsats i året der er gået. Et år som 

nævnt flere gange gang har været udfordret med Covid19, men hvor vi heldigvis også fik 

genåbnet foreningslivet. Så takken går ud til alle Jer frivillige trænere, holdledere, 

cafemedarbejdere og bestyrelsesmedlemmer m.fl., som har været drivkræften og holdt 

foreningslivet i live rundt omkring i vores mange idrætstilbud. Vi kan dog også mærke, at der 

på flere områder er udfordringer med at rekruttere nok hænder til at løfte alle de opgaver 

som er i forening med fokus på udvikling. Vi vil derfor gerne hylde FRIVILLIGHEDEN og 

FÆLLESSKABERNE i det kommende år ved i løbet af året at tage flere forskellige initiativer, 

der kan være med til at anerkende og vise den mangfoldighed og de fællesskaber, som også 

kendetegner vores fantastiske frivillige. Det gælder lige fra vores Team Junior i Cafe Klubånd, 

vores ungdomstrænere i BMI Akademi til vores mange aktive og frivillige forældre, voksne og 

seniorer rundt omkring i vores idrætsforening og lokalområde.  

 

Der vil i løbet af 2022 bl.a. komme en række Frivilligportrætter, en Frivilligpris og til sommer 

vil vi også markere året med en Frivillig Fest her i Egelund med livemusik og festlige indslag. 

Vi må også sige, at året startede flot da BMI´s Løb&Motion lokale indpisker Thomas Wollesen 

Rambusch i januar vandt prisen som Årets Energibundt i Danmark for 2021. Prisen var fuldt 

fortjent og gav en masse omtale rundt om på diverse medier med fokus på dét at være 

frivillig og yde en ekstra indsats i hverdagen. Prisen blev så fulgt op i februar med BMI´s 

ungdomstræner i Badminton, Kasper Hougaard, der vandt prisen som årets badmintontræner 

i DGI Østjylland. Så husk at være opmærksom på disse mange forskellige priser der uddeles i 

løbet af året – det er et kæmpe skulderklap og en flot anerkendelse til de mange dygtige 

frivillige vi har rundt om i vores forskellige afdelinger.  

 

Her i starten af året har vi også søsat en frivilligkampagne om at ”Ta´en for holdet”, hvor 

man donér 2 timers frivilligt arbejde til Cafe Klubånd. En kampagne som gerne skulle 

inspirere alle afdelinger til at tænke nye måder at rekruttere flere frivillige på. De 

mange frivillige i det danske foreningsliv er nemlig limen der binder foreningerne sammen, og 

det gælder selvfølgelig også her i BMI. 

 

Afslutningsvist vil vi endnu engang sige tak til ALLE for året der er gået og det glæder os at 
se al den energi og aktivitet, der igen præger og fylder vores idrætscenter her i og omkring 

Egelund. Vi kan aflæse det i en lille medlemstilgang og vi vil fortsat arbejde for et større 
samarbejde på tværs af BMI i det kommende år, så vi i fællesskab kan løfte opgaven med at 

udvikle BMI og vores lokalområde og ikke mindst etableringen af Det Ny Egelund.  
 
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… 
           
 

Marts 2022. 


