BGIF Fodbold: Generalforsamling 21. februar 2020.
Formandens beretning for 2019:
2019 har været et travlt år med mange gode resultater og også lidt udfordringer. I bestyrelsen
mener vi, at vi skal være stolte af vores klub. Vi er en af de bedste fungerende klubber i Kolding. Vi
har dygtige trænere og administratorer på alle årgange, I skaber gode fodboldspillere og mange
gode oplevelser for spillerne. Vi har de bedste stævner i syddanmark med masser af frivillige til at
hjælpe os. Vores økonomi er robust så vi har råd til at investere. Vi har medlemsfremgang, og vi er
gode til at tage i mod nye spillere. Modsat mange andre klubber giver vi drenge- og pigefodbolden
lige vilkår.
Så alt i alt har vi meget at være stolte af i klubben. Jeg vil nu tage en tur gennem 2019.
•

Sportslige resultater
o 10 hold blev kommunemestre, heraf 2 fra FC Kolding Nord og 7 blev nr. 2.
Vi er den meste vindende klub i Kolding.
o U17 drenge blev Jysk Mester
o U16 drenge blev puljevinder og spiller nu i Liga 1 – som er det højeste
niveau (kører til Hjørring). De kom i finalen til Jysk mesterskab i foråret.
o U14 drenge og U13 drenge vandt deres puljer i foråret
o U15 piger vandt deres pulje
o Senior rykkede op i Serie 1 og er dermed det 3 højestrangerede hold i
Kolding. Serie 4 var tæt på at rykke op i serie 3. Vi har formået at få
spillere fra FC Kolding Nord U19 integreret i seniorafdelingen.
o Vi har leveret et helt hold til KoldingQ U14 og det fortsætter de næste år.
o U14 drenge er rekordårgangen i FC Kolding Nord - og der er hold fra U13C
til U14 Liga 3. Mere end 70 spillere – selv efter de har afleveret spillere til
KIF
o Vi har igen fået et senior kvinde hold – og har fortsat oldgirls
o Der er et U16 pige hold i regi af FC Kolding Nord.

•

Mikroafdelingen
Jesper Knudsen har stået i spidsen for vores indsats for at få nye unge spillere
godt i gang i klubben. Et fedt initiativ, hvor det ikke kun er det fodboldmæssige
kvaliteter, som skal i spil. Men også de pædagogiske og tålmodige.
o 25 spillere årgang 2014 – 2016 (U5 og U6). Yngste spiller er 3 år
o Der er stor forældredeltagelse
o Vi har etableret et rent pigehold med Anders Grubach i spidsen

•

Stævner og børnearrangement
Vi har afviklet to velbesøgte stævner. Bramdrupdam Cup i
Kristihimmelfartsferien, som på trods af blæsevejr blev et godt stævne. Der var
rekordmange hold med igen i år og stævnet gav godt overskud på 80.000 kr.

Bramdrupdam Cup indendørs i november blev også en succes med mere end 250
hold over de to weekender. Stævnet gav også et godt overskud på 100.000 kr.
Tak til de mange frivillige som er medvirkende til at give gode oplevelser for de
mere end 2.500 spillere.
Tak til styregruppen med Heino Pedersen i spidsen for det store arbejde, som de
ligger i at få stævnerne arrangeret.
•

KoldingQ er nu blevet en del af vores faciliteter. Det kan mærkes med en hel
masse nye spillere. Man kan mærke, at det er en anden type spillere end vi er
vant til – de har en vindermentalitet med sig, som smitter godt af på stemningen.
KoldingQ og BGIF Fodbold er to uafhængige klubber med egen økonomi, som har
indgået en samarbejdsaftale om brug af faciliteterne i kælderen og på banerne.
Der er nedsat et forretningsudvalg, hvor formændene, kassererne og
kampfordelerne sidder. I forretningsudvalget skal koordineringen mellem
klubberne håndteres, fælles investeringer aftales, og evt. problemer skal afklares.

•

Faciliteter: Med KoldingQs indtræden hos os har vi været nødt til at ændre på
indretning af kælderen og brugen af omklædningsrum. Erling Christensen og
Claus Eriksen har gjort et kæmpe arbejde med at få ryddet op og sorteret ud. Der
er sat nye hylder op og i gang med at få indrettet træner/lederrummet, så der
bliver plads til sportstasker. Med det pres der er på omklædningen kan vi ikke
længere opbevare taskerne i omklædningsrummene under træning eller kampe.
De skal ind i træner/lederrummet. Det giver så også den fordel, at de er låst inde.
3 og 5 mands holdene får omklædning 1 – 4 under den gamle hal. Samtidig
arbejder vi på at få container over i buret ved bane 5, så vi kan have materialer
der ovre.
Hallen vil gerne have, at vi bruger indgangen for oven for alle årgange. For at få
flere til at bruge hallens faciliteter og ikke mindst cafeen. Den tidligere leder er
som I ved rejst, og vi skal til at bygge et nyt samarbejde op med hallen. Det tyder
på, at Kenneth er meget bevidst om, at foreningerne er de vigtigste kunder. Indtil
videre er vi positive overfor skiftet.

•

Som I vil høre under punktet om regnskab har vi foretaget lidt investeringer i
2019. Vi har anskaffet et VEO kamera, som I kan bruge til at optage træning og
kampe. Vi har købt nye mål til buret, jakker, nye materialer og en del tøj.

•

Bestyrelsen har også i 2019 arbejdet videre med klubudviklingen. Initiativet
omkring mikroafdelingen er et eksempel på dette. Et andet er, at vi har besluttet
at nedsætte et sportsligt udvalg, som vil bestå af afdelingslederne for de enkelte
afdelinger i klubben, den ansvarlige for klubudviklingen. Det sportslige udvalg
skal have fokus på udviklingen af klubben sportsligt, at der er trænere og
administratorer på alle årgange, indkøb af materialer etc. Det sportslige udvalg
for et budget, som de kan træffe beslutninger inden for.
Som følge af dette vil bestyrelsesarbejdet blive opdelt, så der ca. en gang i
kvartalet er fælles møde for hele bestyrelsen. I mellem de møder vil der være et

forretningsudvalg, som vil tage sig af økonomien, kontrakter, børneattester,
kontakt til kommunen, DBU, FSK etc.
Bestyrelsen har vurderet, at det vil give en mere smidig og effektiv mødestruktur,
så vi ikke møder os ihjel.
Her til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for samarbejdet. Tak til Merete for
hendes indsats de sidste 2 år. Merete stopper i bestyrelsen nu. Det samme gør
jeg, og derfor er det både med vemod men også stolthed, at jeg overlader
arbejdet til den nye bestyrelse.

