
Referat af generalforsamling i Bøgebjerg IF 
Tirsdag den 18. maj 2021 i Bøgebjerghallen 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formanden, samt udvalgene aflægger beretning 
3. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab 
4. Valg af forretningsudvalg (Valgbar 18 år eller derover) 

a. I ulige år valg af formand 
(På valg Rikke Bang Sørensen som ikke ønsker genvalg) 

b. Hvert år valg af 1 suppleant til forretningsudvalget 
(På valg Manuela Pedersen, som er villig til genvalg) 

5. Hvert år valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 
(På valg er Søren Heidtmann Pedersen og Jon Carlsen som revisorer og Sacha Leth 
Christensen som revisorsuppleant, alle er villig til genvalg) 

6. Indkomne forslag 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skulle have været formanden i 
hænde senest den 27. april 2021 

7. Eventuelt (alt kan debatteres, intet vedtages) 
 
 
Rikke bød velkommen til generalforsamlingen, bl.a. med oplysning om at det nu er nr. 26 i 
rækken. 
 
Ad 1: 
Dirigent: Kurt Jensen 
Referent: Annette Biilmann  
 
Ad 2: 
Formanden – beretning vedhæftet. 
 
Håndbold: Mette kunne berette at der i 2019 var 2 hold et dame og et herre, herrerne var et 
tlf.hold, Damerne var et serie 4 hold. 
Den sociale del er en stor del af træningen, dameholdet spænder vidt aldersmæssigt. 
I sæson 2020/2021, nåede man at starte op og fik spillet en enkelt kamp. 
Der er betalt for turnering, men det håbes at der sker refusion eller at turneringsgebyret 
måske overføres til næste sæson. 
Planen er at starte op igen til august. 
 
Gymnastik: I sæson 19/20 Spinning, Yoga med 5 deltagere og herrergymnastik med 16 
deltagere. 
I sæson 20/21 Ny yogainstruktør henvendte sig og holdet har haft 26 deltagere. Har været 
fortsat online i nedlukningen. 
Børnehold i efteråret indtil nedlukning. 
Hjemmejump og hjemmespinning under corona på diverse online-medier, medlemmerne har 
været glade for det. 
 
Senioridræt: 3 forskellige hold: 
Vandgymnastik 
Naturtræning har fungeret godt. 



Mix-senior fungerede i efteråret, coronalukkede og nåede at starte op igen med ca. 30-40 
deltagere i forået. 
 
Badminton: 
Sæson 19/20 fin sæson med næste fyldte motionsbaner, har desværre ingen ungdomshold. 
Turneringsspillere til at par hold. Lukkede ned med Corona, men nåede at få en lille 
månedstid inden sommerferien. 
I efteråret 19/20 startede seniorbadminton op med pæn tilslutning. 
Sæson 2020/21 startede fint, men måtte igen lukke ned pga af Corona. 
Motionisterne spillede indtil Corona lukkede ned før jul. 
Glade for at have fået nye net. 
 
Volley: 
Sæson 19/20 Nåede at deltage i 3 stævner med 2 hold inden nedlukning. 
Natasja startede Kids-Volley med 5-6 deltagere. 
Sommersæsonen kunne fungere med Beach. 
Sæson 20/21 startede fint, men blev Coronanedlukket inden det 1. stævne. 
Beach er startet, da man måtte starte udendørs igen. 
 
Fodbold: 
Foråret 2019 var der en del børn, men det var svært at finde en træner. 
I 2021 er der startet op med 27 børn i alderen 5-10 år. 2 forældre har meldt sig som 
trænere, børnene bliver hentet i SFO, det har været muligt at få nogle børn med fra Korinth. 
Damesenior var ved at ville stoppe, da deres træner stoppede. De har nu fået en ny træner 
og fortsætter aktivt. De er 15-16 damespillere. 
Håber på et nyt ungt dameseniorhold i alderen 17-23 år, 12-14 deltagere. 
Herresenior har stået uden træner de sidste par år, der er nu fundet en træner, og der er 
tilgang af nye spillere. 
 
Sponsor: 
53 i alt. 31 er klubsponsorer og 32 er skiltesponsorer. 
Herunder OK og SEF. 
 
Ad 3: 
Kurt gav plads til at kigge på regnskabet. 
Mette spurgte indtil om tilskud også var Coronatilskud. 
 
Ad 4: 

a. Desværre var der ingen der har meldt sig. 
Mette foreslog at lave et ”stillingsopslag” og indkald til ekstraordinær generalforsamling 
i næste nummer af Bøgebladet, der udkommer medio august 2021.  

b. Manuela genvalgt. 
 
Ad 5: 
Alle genvalgt. 
 
Ad 6:  
Ingen forslag modtaget. 
 
Ad 7: 



Mette holdt en lille ”tale” til Rikke. 
Lars Nielsen spurgte om foreningen havde søgt om midler i FMK’s moderniseringspulje. Rikke 
mente, at der blev søgt til Skater-/Multibanen. 
Bøgebjerg IF kommer på Odense Classic på et tidspunkt i forbindelse med at Bøgebjerg IF 
fodbold er en del af Øens hold. 
 
Formandens beretning ved Generalforsamling d. 18/5 2021 
2019-2020 
Var årene hvor nye tiltag og istandsættelse var på dagsordenen. Uddannelse af træner og 
samarbejde med hallen var i højsæde.  
Vi havde træner på uddannelse til spinning, jumping fitness, kostvejleder, naturtræning. Alle 
træner og bestyrelse var inviteret til hjertestarterkursus med afprøvelse af hjertemassage på 
prøvedukke. Man kunne her får en fornemmelse af hvordan og hvor hård, man egentligt skal 
give hjertemassage.  
Hallen fik nye huller til volleynet, der blev lavet nye streger til kortbane i håndbold. Der er 
kommet nye badmintonnet. Der blev lavet ny tilbygning som BIF var med til at finansiere, til 
gavn for idrætten. Det har betydet af vores redskaber kunne blive opbevaret sikkert og ikke 
stå fremme i hallen, til gene for andre sportsgrene.  
Vi har forsøgt at fremme arbejdet med hallens bestyrelse ved at gennemføre et fælles 
arrangement. Det var virkelig hyggeligt. Samarbejdet har altid været godt, men det er også 
rart, at se hinanden på en anden måde. Det tror vi på styrker samarbejdet. 
Det var året hvor nye idrætsgrene opstod i BIF. Hold som 

 Vandgymnastik 
 Formiddagsbadminton 
 Kids volley 
 Naturtræning 
 Sund for livet. 
 Yoga 
 Børnegymnastik 

 
Bestyrelsen ønskede at være med til at tilbyde og afprøve andet end idræt til medlemmerne. 
Som bekendt koster det penge at drive en idrætsforening. En af de eneste måder at få betalt 
regningerne på er ved kontingentbetalinger. Vi ville gerne ud over at skulle hæve 
kontingenterne, så derfor afprøvede vi om kunne afholde foredrag. Med stor succes havde vi 
besøg af Mette Mortensen som havde været Alene i Vildmarken. Det var en stor succes, der 
kom pænt med besøgende og vigtigst af alt bakkede vores medlemmer op om initiativet. Der 
kom også flere udefra, som ikke havde relation til BIF. Alt i alt var den rigtig god aften, som 
vi gerne vil lave flere af. 
Der har været arrangeret indsamling af elektronik. 
Men det var også årene hvor vi skulle give afkald på rigtig mange ting.  
Først var det Egnefesten, som i rigtig mange år har været en stor succes. Men vi kunne se, at 
tiden var løbet fra denne slags fest. Det er et kæmpe arbejde at planlægge, og der går 
mange frivillige timer med dette. Vi måtte desværre erkende, at antallet af gæster var 
faldende og derfor var overskuddet også dalende. Skulle man nytænke konceptet, eller skulle 
man stille denne fest på pause. Det blev desværre til det sidste.  
Vi måtte også sige farvel til løbeklubben. Antallet af medlemmer var lille, og vi synes ikke vi 
kunne kalde os en løbeklub. Vi kunne ikke tilbyde vores medlemmer, det man forventer ift 
DGI´s visioner ift en løbeklub. 
 Vi kan vist heller ikke komme udenom at skulle nævne corona.  



Corona satte stopper for mange ting. Desværre. Vi var nødsaget til at aflyse 
Bøgebjergmessen x 2. Bierfesten x 2. Det er vi meget kede af, da det samler byen og styrker 
fællesskabet. Desuden må vi også sige, at vi går glip af en betydelig indtægt for foreningen. 
Men Corona har givet mulighed for andre tiltag. Vi har nogle utrolige gode og opfindsomme 
træner i BIF. Det er blevet til hjemme spinning, jumping og Yoga. Vi må sige, at dette har 
fungeret utrolig god. Det har ikke været helt det samme, men man har alligevel haft en 
følelse af samhørighed.  
Sponsorarbejdet har desværre stået stille i de sidste år. Der har ikke været mandskab til at 
kunne udfylde denne plads til fulde.  
Planerne for fremtiden i BIF er selvfølgelig at fornye os, tilpasse os medlemmernes ønsker, så 
vi kan bibeholde en lokal idrætsforening. Det er det, vores bestyrelse vil arbejde videre på. Vi 
vil gerne blive bedre til de sociale medier, brugen af hjemmesiden. Bestyrelsen arbejder på 
ihærdigt at få sponsorudvalget op på et mere aktivplan igen.  
 
Til slut vil jeg gerne takke af for denne gang. Give stafetten videre.  
 
/Rikke 


