Generalforsamling i Bramdrudam GIF Fodbold 5. marts 2019.
Formandens beretning 2019
1. Det sportslige:
a. Piger.
Vi har rene pigehold i stort set alle årgange nu. De første pigehold er indtrådt i FC Kolding
Nord. Generelt oplever vi medlemstilgang i vores pigeafdeling og nu er vi den største
pigeklub i Kolding (Stine). Særlig U8 og U9 får god tilgang af piger, som vil spille fodbold.
Vores U13 første hold spiller i Liga 1 og har fået flere piger optaget på Brændkjær Skolens
elitelinie. Der er fortsat gang i Oldgirls – og nu kan de også kalde sig stævnevinder til vores
indendørsstævne. Ved kommunemesterskabet fik vi flere pigehold som vindere.
BKF pige holdet, som vi har haft i samarbejde med KIF er nu en del af Kolding Q.
John Leonhard er udnævnt til årets idrætsleder i BGIF – stort tillykke til John, som gør et
kæmpe arbejde både som træner og som frivillig ved vores stævner.
b. Drenge.
Der sker noget på drengesiden ift. elitesatsningen i Kolding. Vi har fået udtaget 3 målmænd
til talenttræning i DBU-regi, vi har 6 spillere, som er udtaget til Topcentret i regi af KIF.
Topcentret i KIF er udpeget af DBU, og de skal forestå udvikling af talenter. Vores U10 hold
blev kommunemester for 3 år i streg, samtidig med vi i alt har fået 10
kommunemesterskaber i klubben for både piger og drenge.
Vi har drenge hold i alle årgange. Hvert år indgår U13 årgangen i FC Kolding Nord.
c. FC Kolding Nord.
FC Kolding Nord samarbejdet er nu endelig kommet på plads. Ole har gjort et kæmpe
arbejde for at få det organiseret. Der har været lidt uro ift. NBSIF engagement, men nu er
det på plads og dermed har vi hold i alle årgangene U13 – U19. På pigesiden har vi hold i
U13 – U15.
Vi har 2 årgange i Golden League, U13 og U15 har hold i Liga 2.
BGIF har overtaget økonomistyringen i FC Kolding Nord. Dermed vil der nu være styr på det
fremad med Stines kyndige hånd.
d. Senior.
Senior havde en fantastisk pokalturnering, hvor de spillede sig videre til de afgørende
runder og mødte Dalum fra 2. division. Inden da slog de et serie 1 hold overbevisende.
Dalum var dog en for stor mundfuld, men en modstander med halvprofessionelle, egne

massører og fri fra arbejde på kampdagen gør opgaven svær. Til gengæld var det et par
gode kampe på kunstgræs med op mod 500 tilskuere i alt til de to kampe.
Forårssæsonen startede med et serie 3 og 4 hold. Det blev en spændende afslutning, hvor
vi formåede at komme tilbage til serie 2 og lige klarede skærene i serie 4 for 2. holdet. Der
begynder at komme tilgang af spillere fra FC Kolding Nord, hvor flere har gjort sig til faste
spillere på 1. holdet. Samtidig oplever vi også pt. tilgange af spillere udefra.
I 2018 etablerede vi et hold for personer med fysiske udfordringer: Fodbold i dagstimerne.
Det er f.eks. personer med parkinson. De træner hver onsdag – i øjeblikket indendørs, men
om lidt går de på græs igen.
e. Kolding Elite samarbejde.
BGIF er fortsat en del af dette samarbejde i regi af FSK, og som drives af KIF. Vi bakker fuldt
op om det, og det giver, som tidligere nævnt, også resultater for vores spillere. KB valgte at
melde sig ud, hvilket er ærgerligt for fodbolden i Kolding, men deres valg.
Vi har i bestyrelsen valgt at støtte de spillere, som bliver udtaget til elitetræningen i
årgangene U10 – U12 og betaler halvdelen af udgiften for spilleren.
f.

Stævner.
Igen i 2018 afviklede vi to stævner. Det kræver en kæmpe indsats af alle i klubben at
gennemføre stævnerne og vi har brug for mange hænder og timer. Styregruppen med
Marianne Dalby som projektleder og Susan som ansvarlig fra bestyrelsen knokler løs med få
måneders pause i løbet af året. Det er meget vigtigt med de frivillige hænder og at alle
årgangene melder sig. En 3 timers vagt i en pølsevogn eller tombola eller aktiv deltagelse i
styregruppen. Alting gælder og er vigtigt for os.
En opfordring til jer alle er at finde en eller 2 som kan gå med ind i styregruppen. Vi prøver
hele tiden at få frisk blod ind, så opgaverne er overskuelige og ingen kører surt i det. Det er
faktisk meget sjovt at være med.
Ved udendørsstævnet fik vi skabt nogle rammer, som gav mulighed for hyggelige timer for
holdene og deres forældre, men også for lokalområdet i Bramdrupdam. Det lille torv, som
blev bygget op på parkeringspladsen kan måske udvikle sig til at blive starten på en
genopfindelse af byfesterne i Bramdrupdam.

2. Bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen konstituerede sig på første møde med undertegnede som formand,
Susan Sørensen, næstformand og HR ansvarlig,
Stine Olling, Kasserer,

Søren Knudsen og Magnus Damborg, ansvarlig for hjemmeside og facebook,
Jesper Knudsen, afdelingsleder drenge,
Merete Hrenczyk, afdelingsleder piger/kvinder,
René Nielsen, afdelingsleder FC Kolding Nord
Ole Damborg, afdelingsleder FC Kolding Nord og
Peer M. Rexen, afdelingsleder senior.
Vi har i bestyrelsen fortsat haft fokus på økonomien, men med et godt udgangspunkt efter det
positive resultat fra 2017. Det har betydet, at vi har kunnet prioritere andre ting. Blandt andet
træneruddannelse af både ungdomstrænere og mere garvede trænere. Vi har også prioriteret en
lille julegave til vores trænere og administratorer. Endelig har vi sat penge af til at støtte de enkelte
hold og har blandt andet bevilget et tilskud til U13 piger til en tur til Holland.
Vi vil gerne arbejde på at skabe en klubånd. Forældrenes engagement i de enkelte årgange, de
mange frivillige hænder til vores stævner og ikke mindst vores frivillighedsfest i april måned er
initiativer, som skal være med til at skabe klubånden.
Den varme og tørre sommer bevirkede at vi måtte lukke banerne. Heldigvis har vi så
kunstgræsbanen, som er blevet flittigt brugt. Samtidig har vi været ramt af bygningen af
støjvæggen, som har indskrænket vores baner. Forhåbentlig bliver 2019 et mere normalt år.
Jeg vil her til sidst sige tak til bestyrelsen for det store arbejde I gør. Vores ca. 10 bestyrelsesmøder
á et par timer er jo den mindste del af jeres indsats. Jeg sætter stor pris på vores samarbejde og
samspil, de mange diskussioner og den forskel I gør for klubben og vores spillere.
I år siger vi farvel til René, Søren og Magnus. Tak for jeres deltagelse i arbejdet og pøj pøj videre
frem.
Det var min beretning for 2018, som jeg nu sætter til debat.

