
Der indkaldes hermed til rep. møde tirsdag d. 7. december 2021 kl 19,00  i Brabrandhallen. 

 

Den endelige dagsorden er følgende: 

1.           Valg af dirigent. 

Morten Kudsk enstemmigt valgt.  

2.    Godkendelse af referat fra seneste repræsentantskabsmøde. (medsendt) 

Godkendt.  

3.  Klubbladet.     

Jakob ønsker ikke længere at lave klubbladet efter 10 års tro tjeneste.  

Der er ikke nogen, der har ytret ønske om lave bladet.  

Jakob Lundsgaard vil godt fortsætte et par år mod 2000 kroner pr. blad.   

Jens har haft møde med Peter From. Peter vil gerne som frivillig være med i en form 

for redaktion. Peters idé er, at der skal være en redaktion med en ansvarlig fra hver 

afdeling, som afholder et redaktionsmøde forud for hvert blad.  

stemning for at afprøve denne  

Nu skal hver afdeling så finde 1-2 personer, som vil komme til “redaktionsmøde”, 

hvor der kan blive luftet ideer til udvikling af bladet og som kan være et bindeled fra 

afdeling  

Efter det er blevet et blad for hele Brabrand, giver det også endnu bedre mening at 

være med til at skrive i bladet.   

Dorte fra fodbold vil gerne.  

Gym. har et kommunikationsudvalg, som helt sikkert vil sende en. (Beyza vil også 

gerne)  

Badminton synes det er en god idé. De er allerede meget produktive.  

Det har indtil nu været meget personafhængigt.  

Stadig en mulighed for at det på sigt kan blive et Brabrandblad sammen med 

Menighedsrådet, Gasværket og Fællesrådet.  

Holde fast i 4 blade det kommende år.  

Sætter befolkningen pris på at få bladet i postkassen.  

Deadline for repræsentanter er 1. februar. Send til formanden. Peter tager derefter over 

og indkalder til det første møde.  

 

4. Vedtægter 

Bjørn, Jens og Lars Broni (jurist) har gennemgået vedtægterne.  

Lars tilretter og sender forslaget forud for generalforsamlingen til marts.  

Gennemgang fra A til Z - tilretningerne er foretaget med juristbrillerne.  

5. Jubilæumsarrangement 2022 

Ikke stemning for et jubilæumsarrangement. Der er kun to fra det tidligere udvalg, der har 

meldt tilbage - den ene ville godt fortsætte.  

Der sker derfor ikke mere fra vores regi.  



Men er der nogen, der synes, der skal ske noget i den retning, kan det selvfølgelig 

tages op igen. Det kunne jo være super med en stor fest i Brabrand.  

Kirsten Lundsgaard vil gerne være med, hvis det skulle være.  

6.       Logo. 

 

Næste skridt må være at gå videre med Griths bud. Der er ikke copyright på det, så vi kan gå videre 

med det.  

Jacobs firma vil gerne lave det.  

Dorte vil gerne komme med udkast med de enkelte afdelinger. Grith sender til Dorte, som har noget 

klart til mødet i marts.  

7. Nyt fra afdelingerne og FU.  

Badminton: Anders Jespersen  (Kaj Thor Hansen og Annette Buhl afbud). 

Går rigtig godt i ungdomsafd.  

Efterhånden også godt fremmøde for seniorer.  

Stort stævne for ungdommen - om corona vil.  

Fodbold: Harrie Horsmans, Paw Simon Krogh og Dorte Kuula 

Medlemsregistrering er et bureaukratisk mareridt - uanset hvilket system, der bruges!!  

Julestævne er under planlægning - håber det kan gennemføres.  

Brabrand er de eneste der viser at de er imod amatørkontrakter, selvom vi ved at andre også er 

imod.  

760 medlemmer - fremgang på 180 medlemmer siden sæsonstart.  

Afholder kontinuerligt bestyrelsesmøde!! 

Tennis: (Allan Jaquet, Erik Kristensen og René Boesen afbud) 

Hilsen fra René. Er ved at få renoveret klubhuset. 

Petanque: (Camilla Taastrup og Maria Kristensen afbud) 

Gymnastik: Kirsten Lundsgaard, Grith Christensen og Jytte Jacobsen 

Mere optimisme - nu er vi 760 medlemmer. Der er kommet pilates, “Vild med dans” og ekstra yoga. 

Holdene er blevet åbnet for flere deltagere.  

Ingen julefællestræning.  

Vi har stadig ikke fået spejle til Sødalskolen.   

Møde onsdag ved kommunen om registrering af medlemmer. Grith deltager. Har positive 

forventninger.  

Håndbold:  Erik Jensen  (Sanne Juul Eriksen og Kim Groth afbud) 

Resultatmæssigt går det ikke så godt i 2. div. - men de har det sjovt.  

Thy-cup er aflyst - sammen med de 3 andre store stævner.  

Motion: Bjørn Jensen 

Løber fortsat 2 gange i ugen.  

Julemandsløb i byen og andre sociale arrangementer.  

En lille afdeling - men det går godt.  

Basket: Er ikke officielt nedlagt og vi har ikke hørt fra dem – Jens skriver og spørger. 

FU: Morten Kudsk, Jens Jensen, Bjørn Jensen og Jytte Jacobsen 



Indsend senest d. 15. januar til Pia Katballe  bif.hovedkasse@gmail.com, på hvilken adresse 

afdelingen har aktiviteter og hvor vi har noget af værdi og hvor stor værdi - realistisk 

værdi. Er det i en kælder, så skriv det.  

Broni gjorde opmærksom på at der skal foreligge et referat fra bestyrelsesmøder.  

Fysioterapi er flyttet til den gamle biograf ved Rema - de har samarbejde med vores div. 

hold. De vil gerne udvikle til at lave aftale med andre. Jens sender deres forslag ud til 

repræsentantskabsmedlemmerne, som så kan sende det videre ud i afdelingerne.  

8. Eventuelt.   

Hvis der kommer restriktioner, så opfordres vi til at følge det til punkt og prikke, så vi kan 

være et godt eksempel for vores medlemmer.  

Næste møde tirsdag d. 8. marts 
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