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Hovedbestyrelsens beretning for 2019. 

Hovedbestyrelsens sammensætning har været uændret i forhold til forrige år og består af Simon 

Tougaaard, Jesper Høgsted, Jesper Eggert, Henrik Taulborg, Anja Dallerup og Benjamin Sørensen. Dog med 

omfordeling på kassererposten, som er blevet overtaget af Anja efter Jesper Høgsted. 

Hvad fik vi tiden til at gå med i 2019? 

 Normale driftsopgaver i forhold til økonomi, kommunale tilskud, medlemsindberetning. 

 Planlægning og afholdelse af arrangementer som generalforsamling træner/lederfest og byfest. 

 Støtte op om vores mange dygtige udvalg. 

 En arbejdsgruppe har siden foråret 2019 været i gang med at undersøge muligheden for tilbygning 

af en ekstra hal. Foreløbig er der lavet et tegningsforslag, og næste opgave er at indhente pris på 

projektet og derefter se, om vi kan finde en    finansieringsform, der er holdbar fremadrettet. 

Hvad har vi særligt fokus på i 2020? 

 Vores medlemstal har været faldende de sidste par år. Fra 2018 til 2019 er tallet faldet med ca.70 

personer, og det er selvfølgelig ikke godt, hvis den udvikling fortsætter. Dog kan vi se at tallet 

primært dækker over udfordringen med at finde frivillige til at træne hold. Det er absolut vores 

fornemmelse, at hvis aktiviteterne er der, så har vi også ”kunderne”. 

 Vi er blevet kontaktet af en gamle kending af Bjerregrav Boldklub, Peter Fast, som tilbyder sig som 

foreningsudvikler i Østjylland, og vi har indgået en aftale med Peter for det kommende år. Opgaven 

for Peter bliver at igangsætte nye tiltag for at udvikle vores boldklub og for at være støttefunktion 

til udvalgsformændene, som har rigeligt at se til. 

Vores forening er bygget på frivillighedsprincippet, og vores trænere/ledere er ulønnet. På trods af det ydes 

der en fantastisk indsats fra alle. 

Afslutningsvis vil hovedbestyrelsen gerne pointere, at vi er en forening med engagerede frivillige, både 

trænere og ledere og ikke mindst støtteforeningen, som i høj grad er med til at sikre en solid økonomi i 

vores fælles klub, som giver muligheder for at udvikle nye ideer og tiltag.  

Med venlig hilsen 

Hovedbestyrelsen Bjerregrav Boldklub 

 


