Referat fra generalforsamling i B.B.I.
Torsdag den 24.02.11 kl. 19.30
I B.B.I.´s klublokale i Idrætscenteret
Der var 15 fremmødte.
1. Valg af dirigent.
Henning Johannsen blev af bestyrelsen foreslået og valgt.
2. Aflæggelse af årsberetninger fra udvalg.
Jytte Petersen fra fodboldudvalg:
Vi startede ud i foråret med 74 børn, til den daværende udendørssæson, 9 stk. U7, og resten ligeligt
fordelt på U9, U11 og U13.
Ved afslutning på sæsonen stod vi med en hel del U13-spillere, der skulle rykke op, men manglede
både hold og trænere til dem, da Benny Christiansen, stoppede. Efter mange forgæves forsøg på at
finde trænere til et kommende U15 hold, var vi så heldige at blive kontaktet af Tinglev IF, der gerne
ville indgå samarbejde med BBI. Tinglev havde en kvalificeret træner, Søren Kruse, men manglede
børn. De regnede med at kunne stille med 5-6 stykker. Vi fik et samarbejde op at stå, men desværre
kunne Tinglev kun stille med 2 spillere. Så desværre blev det ikke muligt at niveauopdele spillerne,
som planen ellers var. U15 drengene har trænet på skift i Tinglev og Bylderup, god træning, men
spillerne har været lidt ustabile. Holdet fortsætter sæsonen her i foråret 2011, håber vi kan stille
hold, da nogle desværre har valgt at søge til naboklubber rundt omkring.
I løbet af foråret skal vi i samarbejde med Tinglev have fundet ud af, om holdet kan fortsætte efter
sommerferien. Da mangler vi igen en træner, Søren flytter. Vi overvejer også at udvide samarbejdet
med Tinglev til at omfatte kommende U13 hold.
De ”små” hold har kørt rigtig fint, takket være gode stabile trænere. U13 blev Sønderjysk mester,
og fik sølv ved Jysk Fynsk Mesterskab, 7-mands. U13 (Bennys hold) blev pokalmestre, 11-mands,
og U11, 7-mands fik sølv ved Jysk Fynsk Mesterskab. Flot. Skal til hædring på kommunen i marts
måned.
Der blev forsøgt at starte et U15 pigehold op, lykkedes ikke.
Herudover har der været tilmeldt et dame-, old-boys, og veteran-hold til turneringen. Indefodbold
dog kun damer.
Indendørssæsonen har været lidt sløv. Vi har kun haft 28 børn, fordelt på U11, U13 og U15 (kun 5)
Vi blev nødt til at sløjfe træning og turnering for U7 og U9, - der mødte næsten ingen børn op. Det
var så også de små årgange, der var færrest af til udendørstræningen. Vi håber det bliver bedre i
kommende udendørssæson.
Finn Bunzey og Jan Jensen stoppede som trænere i efteråret, ved udendørssæsonens afslutning. Ny
træner, Dan Petersen, har trænet U15 indendørs, stopper efter sæsonen. Vi har næsten trænerne på
plads til forårssæsonen.
Af aktiviteter har vi haft den årlige tur til Sønderjyske, - blev denne gang afviklet i november. Der
var 46 børn og voksne af sted, lidt færre end vi havde håbet på. Om det skyldes tidspunktet eller
prisen??? Men en spændende kamp og en god tur.
Andefodbold blev igen afholdt både for børn og voksne, 30 børn og 25 voksne, heller ikke for
mange, men de, der var der, havde en god dag.
Så har vi haft en flok U9 spillere i Haderslev som maskotter, - også en god oplevelse. Vi har stadig
5 spillere med til talenttræning ved Sønderjyske, så det er rigtig flot. De kommer til Bylderup og
træner d. 8.april, så da vil der være mulighed for at se på.
En aften for trænere med Carsten Schnoor, om idrætsskader, forebyggelse osv, var også en succes.

Året startede med 3 medlemmer i udvalget, Flemming flyttede så i efteråret. Nu kun 2 medlemmer
hvilket er alt for lidt. Der skal flere til, hvis det skal køre mere optimalt.
Henrik Styrbæk fra håndboldudvalg:
Holdsamarbejdet med Saksborg omkring børneholdene har i sæsonen kørt godt, og generelt har året
kørt godt, med mange medlemmer og tilmeldte hold. Der er opnået mange gode placeringer, og
trænerne har gjort en stor indsats.
Udvalget har igennem sæsonen forsøgt at holde udgifterne nede, p.g.a. foreningens økonomi.
Der har været afholdt to arrangementer for trænerne m.v., hvor der har været uddannelse på
programmet.
I sæsonen havde fire hold kvalificeret sig til landsmesterskaberne, en andenplads blev det bedste
resultat. U10 piger blev pokalmestre i DGI og JHF.
Tre hold havde deltaget i turnering i Lübeck og havde haft en god oplevelse.
Der havde i året også været samarbejde med SV Tinglev omkring enkelte hold.
Der var igen i år samarbejde med Saksborg, omkring juleafslutning for ungdomsafdelingen, dette
havde været en stor succes, hvor gamle spillere og spillere fra TM Tønder kom og trænede lidt med
børnene.
Der er åbnet op for en diskussion med Saksborg om at udvide holdfællesskab til at omfatte en fælles
administration af kontingenter m.v. Der er udarbejdet et oplæg, som bestyrelserne skal arbejde
videre med.
Der var i året sponsoreret 6 sæt trøjer af 6 sponsorer.
BBI og Saksborg skal i fællesskab i august 2011 arrangere landsmesterskab for U10-U12 ved
Bylderuphallen, så det er et stort arrangement, der skal planlægges.
Henrik takkede alle trænere, hjælpere, øvrige udvalgsmedlemmer, Saksborg og sponsorer for
hjælpen og for et godt samarbejde.
Horst Johannsen fra tennisudvalg:
Der havde været 6 medlemmer i sæsonen.
Der havde været et hold tilmeldt turnering i DGI, og de vandt guld.
Han håber på, at flere vil spille tennis næste år, og tilkendegivelser om at flere vil spille, har der
været.
Kommunen har leveret noget rødgrus til banerne.
Horst og Margrethe tager et år mere i bestyrelsen.
Han takkede BBI for hjælp ved opsætning og nedtagning af banerne.
Bjarne Paulsen, formand:
2010 har været et godt år, set ud fra alle de forskellige ting vi har foretaget os i 2010.
Vi søgte om penge til nyt IT udstyr ved Tuborg fonden. Vi var heldige! Peter fra Tuborg Fonden
kom med en check til os på 25.000 kr., de blev investeret i ny PC, projektor en wii og et lærred, så
vi kunne fremvise fodbold- og håndboldkampe etc.
Det resulterede i, at der i sommeren 2010 blev vist VM i fodbold fra Afrika på storskærm.
Det var en succes uden lige, der var budt ind til festmiddag, der kom 300 mennesker til spisning,
festen var rigtig sjov, og vi var så heldige, at vi også vandt kampen på en dejlig sommer aften.
Her skal lyde en stor tak til alle sponsorer, der var med til at, vi kunne have et pænt overskud på
selve aftenen.
Zumba feberen ramte også Bylderup. Lenette Carlsen fik lavet en fin event. Der var rift om
pladserne, 100 deltager nød en velorganiseret event på 2 timer.

Lenette gentog succesen i julen, hvor der kom 70 deltagere. Vi skylder Lenette en stor tak for
hendes indsats, for også her har vi haft et pænt overskud.
Sydbank sagde igen ja til at være hovedsponsor for ungdomsafdelingen i fodbold. Tak til Sydbank.
Sportsmaster Tønder og Hummel Danmark: her lavede vi en kontrakt til holdfællesskabet i
håndbold sammen med Saksborg, hvoraf en procentdel gik til fodboldafdelingen, til indkøb af
materialer.
Julehalballet var desværre igen med nedafgående deltagelse. Der kom kun 322 betalende gæster,
med det resultat at det næsten ikke er bøvlet værd.
Der er blevet talt og snakket om, hvorvidt vi skal fortsætte med ballet. Der skal snakkes med de
unge mennesker om, hvad de kunne tænke sig, der skal til, for at det skal være sjovt at komme til
julebal.
Med andre ord, vi giver det en chance til, men hvor vi også går ind med besparelser. Vi vil ikke
længere bestille et orkester til at komme at spille, men et discotek, og vi vil muligvis spare nogle af
dørmændene væk. Med de to besparelser kan vi stadig gå hen og få et pænt overskud.
Der er et aspekt med i det! Da det er de lokale, unge mennesker, der kommer, og da det stadig, for
nogen, er førstegangsbal, de skal til, vil vi også være med til, at det stadig kan lade sig gøre.
Her skal lyde en stor tak til alle frivillige hjælpere, der år efter år hjælper til den 25. december.
Tak til vores festudvalg, jeres indsats har kunnet mærkes og gjort genlyd med de arrangementer, der
er blevet afholdt i årets løb - tusind tak.
Tak til alle jer trænere. I gør en forskel med jeres kostbare fritid - jeres hjerte er for sporten! Det ser
man tydeligt med den store indsats, I gør, og børnene holder meget af jer, stor tak.
Tak til Karen Marie, Andreas og Villy for jeres behjælpsomhed. Det findes ingen andre steder! I
tager næsten alting med et smil, om det så er store eller små problemstillinger, så hjælper I til med
at få dem løst.
Tak til udvalgsmedlemmer og bestyrelsen for jeres kompetente måde at være på, og at vi altid får
husket at grine, når vi afholder møder.
Beretningerne blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Per Kibsgaard, kasserer:
Regnskabet for 2010 blev fremlagt, og det udviste et overskud, som var tilfredsstillende.
Det reviderede regnskab blev godkendt.
4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Ove Post, sekretær:
Budget for 2011 blev fremlagt, og der forventes et underskud.
Budgettet blev godkendt.
Kontingentsatser for 2011 blev fremlagt og der blev foreslået stigninger for håndbold. Fodbold skal
ikke forhøjes, fordi dette blev forhøjet sidste år, hvor håndbold ikke blev forhøjet.
Dette blev godkendt.

5. Valg af bestyrelses-, udvalgsmedlemmer og revisorer
Valg til bestyrelse: Kasserer Per Kibsgaard ønskede ikke genvalg, og der blev ikke fundet en ny
kasserer.
Valg til fodboldudvalg: Erling Nissen og Jytte Petersen foreslået og valgt.
Der skulle findes flere medlemmer til fodboldudvalget idet Erling og Jytte er de eneste tilbage i
udvalget, men der var ingen, der blev valgt ind, så der mangler udvalgsmedlemmer.
Valg til håndboldudvalg: Sanni Bonnichsen og Henrik Styrbæk foreslået og valgt.
Der mangler et medlem til håndboldudvalget, men der var ikke yderligere, der blev valgt ind.
Valg til tennisudvalg: Horst og Margrethe Johannsen blev foreslået og valgt for et år.
Valg som revisorer: Christian Iwersen og Anette Larsen foreslået og valgt.
Valg som suppleant for revisorerne : Heinke Petersen foreslået og valgt.
Da der ikke blev fundet en ny kasserer samt nye medlemmer til fodbold- og håndboldudvalget, må
der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

6. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag indkommet.

7. Eventuelt
Peter Nissen fra festudvalget oplyste, at der 26/3 afholdes arrangement med fodbold på storskærm.
Der er kamp mellem Danmark og Norge. Der vil denne aften blive serveret spisning inden kampen.
Så reserver allerede nu denne dato. Peter efterlyste hjælp til denne aften og til opstilling, kan du
hjælpe så henvend dig til Peter på pedo@os.dk .
Lenette Carlsen har oprettet hjemmeside www.bylderup-bov.dk, hvor foreningen har vores egen
side. Her kan vi reklamere for arrangementer, træning, kampe m.v., og lægge billeder ind.
Henvendelse og billeder kan sendes til lenette@os3.dk. Lenette efterlyser også billeder fra gamle
dage, så hvis du har nogen, kan de også scannes ind, så henvend jer til Lenette, også lidt
lokalhistorie har interesse. Bak op om dette fremragende initiativ.
Henrik Styrbæk fremlagde et oplæg om at udvide holdfællesskab med Saksborg til også at omfatte
en fælles administration af kontingenter m.v. Dette arbejdes der videre med.
Bjarne uddelte blomster til de afgåede medlemmer fra udvalgene, til kasserer og til Jytte.
Bjarne Paulsen uddelte flidspokalen til Peter Nissen for den store indsats han igennem mange år har
ydet for B.B.I.
Bjarne takkede dirigenten for hans arbejde og de øvrige for deres deltagelse i generalforsamlingen
Formand
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