
 

Referat af Generalforsamling I BMI 
Tirsdag d. 22. marts 2022 i Cafe Klubånd 

 

Afdelinger repræsenteret: 

Atletik, Badminton, Bueskydning, Brætspil, Cafe Klubånd, Disc Golf, Fitness, Fodbold, 

Gymnastik, Håndbold, Løb & Motion, Petanque, Skydning, Spinning, Svømning, 

Volleyball, BMI Kommunikation og Halfonden. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

• Jørgen Jørgensen afviklede og styrede mødet på sikker og rolig vis   

 

2. Aflæggelse af ledelsens Beretning 

• Kort mundtlig gennemgang og nedslag på nogle af årets mange tiltag, 

aktiviteter og arrangementer visualiseret med en kort video. 

• Skriftlig Beretning er tilgængelig på Hovedafdelingens hjemmeside 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab  

• Vores økonomiansvarlig Jørn Riis startede med et helikopterperspektiv på 

arbejdet med Hovedafdelingens årsregnskab. Et årsregnskab som nu er 

blevet mere transparent og som resulterede i et mindre underskud på knap 

7.000. Dette dog hjulpet godt på vej af midler fra coronapulje og 

hjælpepakker fra henholdsvis DIF/DGI og Aarhus Kommune (Sallingfonden.) 

– i alt 150.000 kr. Regnskab tilgængelig på Hovedafdelingens hjemmeside. 

• Der var enkelte spørgsmål omkring omsætningen på de forskellige områder. 

Underskuddet i Cafe Klubånd skal ses i lyset af den netop manglende 

omsætning under nedlukningen i starten af regnskabsåret i 2021. Cafeens 

styregruppe har gjort et fantastisk stykke arbejde for at holde liv i cafeen – 

foreningens samlingspunkt, som har stor værdi for idrætsfællesskaberne i 

BMI. De forholdsvis mange hensættelse skal sikre den fortsatte drift og 

udvikling BMI    

 

4. Behandling af forslag  

• Vedtægtsændring omkring Hovedforenings formåls blev fremført og 

efterfølgende godkendt. 

• Vedtægtsændring omkring muligheden for at afholde GF elektronisk 

blev fremført og efterfølgende godkendt. 

• Disse vedtægtsændringer kræver dog en indkaldelse til 

ekstraordinær Generalforsamling indenfor 6 uger, hvorpå de endelig 

kan godkendes! Denne forsøges afholdt sammen med næste 

Repræsentantskabsmøde. 



 

5. Valg til bestyrelse.  

• Bestyrelsen foreslår, at der vælges til konstituering på efterfølgende 

bestyrelsesmøde.  

• Kaspar Ginnerup Knudsen, Per Bach og Jørn Riis modtager alle 

genvalg og blev genvalgt til det kommende års arbejde i 

Hovedafdelingen.  

• Der appelleres til at vi skal have flere med ind i Hovedbestyrelsen og 

at der uddelegeres opgaver i mindre etablerede udvalg i de 

kommende år – særligt i forbindelse med etableringen af Det Nye 

Egelund.   

 

6. Valg af revisor for to år 

•  Denne blev valgt sidste år og var derfor ikke på valg i år. 

 

7. Eventuelt 

• Cafe Klubånd bad om ordet og Karen Greiffenberg fremlagde en række 

udfordringer i arbejdet med af få Cafeen til at løbe rundt. Der er meget 

der lykkedes, men der er også rigtig mange opgaver, som løses 

frivilligt og af få personer. Så vi skal have en større opbakning og 

forståelse for dette arbejde – både ude i afdelingerne men også i 

arbejdet med at rekruttere flere forældre ind i cafeen og Team 

Klubånd. 

• Bueskydningen problematiserede tilgangen eller designet bag vores 

Halbooking system. Christine og BMI Kommunikation kigger på det for 

at gøre det mere brugervenligt – specielt for nye brugere. 

• Vores Foreningsudvikler Christine fik ordet og kom kort ind på en 

kommende Klimadage i 6-7. april, SummerCamp i uge 27, Lions Clubs 

Kræmmermarked og et Trænermøde på tværs af afdelinger. 

• Per fra Hovedbestyrelse fremlagde endnu et sponsorsamarbejde med 

AROS forsikring, hvor de enkelte afdelinger har mulighed for at tjene 

penge ind til deres hold. Det problematiseres at vi skal passe på med 

ikke at blive et salgsled i disse sponsorsamarbejder. Der var bred 

enighed i at rene sponsorater er at foretrække, ligesom det også gav 

anledning til et kort diskussion om individuelle sponsorater til de 

enkelte afdelinger eller større sponsorater for BMI som helhed. Et 

kommende sponsorudvalg skal kigge på forskellige modeller herfor. 

 

Referat: Hovedafdelingens Bestyrelse (26. marts 2022) 

 


