Hovedbestyrelsens beretning for 2021.
Hovedbestyrelsens sammensætning i 2021 har været uændret, det er heller ikke fordi der er mange der banker på døren
for at komme med
På mange måder har året 2021 mindet om året før, vi har i perioder været delvist nedlukket på grund af Covid 19, på trods
af det, har der været god aktivitet i klubben, vi har efter bedste evne forsøgt at supportere afdelinger.
Vores medlemstal i klubben ligger samlet på ca. 400 medlemmer, hvis man ser det over en 5-årig periode er der en
medlemsnedgang på ca. 25 %.
Det er selvfølgelig træls at vi bliver færre medlemmer, men vi har dog en klar fornemmelse af at nedgangen stagnerer nu
og vi vil i det kommende år havde fokus på at få flere medlemmer – og hvis I kan bidrage hertil, er det som altid meget
velkomment.
På trods af medlemsnedgangen er klubbens økonomi meget sund og vi kan igen i år præsentere et overskud på den gode
side af DKK. 200.000. – Det glæder os og gør det nemmere for os at sætte nye initiativer i gang – til gavn for os alle .
Takket være god hjælp fra Bjarke Nordentoft er der blevet søgt forskellige DGI-puljer om penge og vi har fået tildelt penge
til bla. nye håndboldmål, projektor til hallen, udendørs Crossfit stativ samt et tilskud til vores efterårsfest, desuden har
Svend Aage og Bjarke skaffet penge til en flot udsmykning i hallen.
Vores gode økonomi gør at vi i samarbejde med Svend Aage og Bjarke har sat gang i processen med at få bygget en
bevægelseshal på ca.325m2 i hjørnet mellem hallen og den nye skaterrampe, bevægelseshallen er i princippet til alle
vores foreninger i byen og skal være med til at binde det hele sammen. Budgettet ligger på ca. DKK 2.500.000 hvoraf
boldklubben har ca. DKK 1.000.000 til projektet, resten skal skaffes gennem kommunen og fonde.
Der blev afholdt Efterårsfest i hallen i starten af november arrangeret af Boldklubben, der var ca.100 deltagere som havde
en festlig aften, synd at opbakningen ikke var større, men stor tak til festudvalget samt dem der deltog.
Set I det store perspektiv har vi en sund forening med en masse forskellige aktiviteter som dækker manges behov og alt
dette skyldes loyale medlemmer og så en masse engagerede frivillige, trænere, ledere og hjælpere som bruger deres
aftner og weekender på at instruere og træne vores medlemmer, uden jer ingen forening.
Der skal lyde en speciel tak til udvalgsformændene som holder overblikket i de enkelte udvalg i forhold til
trænerbemanding, udvikling og økonomi.
Hovedbestyrelsen vil gerne sige tak til jer alle som støtter op om klubben.
Vi glæder os til 2022, som forhåbentligt bliver et mere normalt år, hvor hallen og boldklubben igen bliver et naturligt
samlingssted for os alle i byen – og store som små.
Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen Bjerregrav Boldklub
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