Ordinær Generalforsamling afholdt torsdag d. 27/3 -14 kl. 19.00 i klubben
BRØNDBY STRAND IK Fodbold

Først blev dagsorden godkendt i henhold til vedtægterne.
Referent udpeget: Shakir Awab
Dirigent udpeget: Henrik ”Stanley” Rasmussen.
Der takkes for udpegelserne.
Henrik Stanley Rasmussen indleder med at fortælle, at alle krav var blevet overholdt helt og
holdent efter vedtægterne: Der har været indkaldt med 14 dages varsel til GF. Der har været
efterspurgt evt. dagsordenspunkter fra medlemmer og regnskabsoversigten har været lagt i
trænernes dueslag og den endelige dagsorden har været lagt ud otte dage før på facebook, BSI’s
officielle hjemmeside og hængt op i klubben.
Zahid byder alle velkommen og bestyrelsen præsenterer sig selv med navn, baggrund samt
opgaver i bestyrelsen.
Første punkt er det: Reviderede regnskab.
Revisor Michael Rosenquist – kontor i Ballerup.







Han har sendt et resume af sin vurdering af regnskabet på E-mail til Ibrahim Attrach
(kasserer)
Ibrahim læste mailen op for forsamlingen (den blev ligeledes fremvist på lærred og
storskærm), da Revisor Michael Rosenquist desværre ikke kunne komme.
Regnskabet blev lagt frem. Samtlige bilag var tilstede i mapper og medlemmerne fik at
vide, at man er velkommen til at kigge det igennem bagefter.
Kasseren Ibrahim Attrach og Firat Duvarci indleder med at redegøre for regnskabet for
2013, som bestyrelsen altid er forpligtiget til. Det påpeges, at vi ønsker at kigge fremad,
men eftersom den nye bestyrelse trådte til meget sent i 2013 (12-12-13), så er den
nødsaget til at forholde sig til regnskabsåret 2013 og hvordan den tidligere bestyrelse har
forvaltet økonomien.
Revisor Michael påpeger bl.a. at der mangler bilag for mange udgifter. Beløbet er mindst
40.000 kr. men kan dog være langt højere, da en lang række dagsdato-sedler mangler og
andre bilag er heller ikke at finde.





Firat & Ibrahim (bestyrelsesmedlemmer) nævner, at pengene bl.a. er brugt UDEN
overvejelse: F.eks (19.000 kr.) på bestyrelsesmøder, over 10.000 kr. på fester, og 64.000 kr.
er betegnet som værende afskrevet kontingent. 59.000 kr. er brugt på rekvisitter fra en
fiskeributik (Læs: Hvidovre Sport) – samtidig med, at ingen i BSI rigtig har fået væsentlige
rekvisitter i 2013.
Fra nu af vil der blive ført en 100% åben gennemsigtighedspolitik, som blandt andet vil
medføre, at alle betalinger sker elektronisk. Dvs IKKE flere kontante betalinger. (Første
kontingentperiode er netop overstået og det er gået rigtig godt med 100% elektronisk
betaling) – alle har mulighed for at bede kasseren og formanden om indsigt i
foreningskonti min. 1 gang månedligt. Bestyrelsen har dog fri adgang til indsigt i
foreningskontoen til hver en tid.

Zahid fortæller om de første 3 måneder – Myter & fakta:












Nogle gange har det desværre handlet om andet end fodbolden og børnene.
Det er ikke noget vi har ønsket, men noget andre har syntes var sjovt.
Vi ønsker Ikke mere snik-snak, Og bestyrelsen ønsker åbenhed og bedømmelse alene
bedømt på resultater & handling og ikke andet.
Der har været mange myter ang. brud med venskabsklubben fra Norge (Ottestad). Zahid
gjorde det tydeligt, at bestyrelsen har taget kontakt til venskabsklubben mindst 5 gange og
senest d. 6. Marts 2014 med flere korresponderende E-mails, der beviser dette. (E-mailene
blev fremvist via power-point præsentation på storskærmen i baggrunden, så alle kunne se
dem).
Flere gange er der blevet opfordret til, at trænerne tager deres hold med derop til sommer,
men ingen har pt svaret. ( Bestyrelsen ønsker ikke at gennemtvinge, at et hold SKAL tage
rejsen derop – det er trods alt frivilligt foreningsarbejde trænerne yder i klubben) og derfor
har bestyrelsen overvejet selv at tage derop med et seniorhold som spiller mod Ottestads
3. divisions hold. ( Ottestads bestyrelse har responderet meget positivt på dette initiativ)
og vil undersøge om det kan lade sig gøre 
Det blev meget kort fortalt, at bestyrelsen også skulle igennem en helt unødvendig
situation pga. den tidligere forpagter.
Sidst, men ikke mindst så ønsker bestyrelsen at fokusere på fodbolden og børnene og
håber at alle trænere og medlemmer er med til at afmystificere evt. rygter.
Bestyrelsen er overbevist om, at myter og rygter alene har været skabt pga. mange års
indspiste traditioner i BSI og hele kulturen omkring klubben.
Trods forsøg på at afspore de nye initiativer fra BSI’s nye bestyrelse har bestyrelsen helt og
holdent forholdt sig ”professionelt” og lagt alle sine kræfter på at rydde op i motorrummet

og få fokus på fodbolden, klubbens positive drift og ikke mindst de mange unge, som den
har ansvaret for.
Nok om myter, nu til fakta 



Zahid giver ordet til Eddie efter sin redegørelse: Bestyrelsen har ordnet alt i forhold til
foreningskontoen og overgangen til den nye bestyrelse, CVR, DIF’s registreringssystemer,
kluboffice, trænerkontrakter, dommerkontrakter, webmasterkontrakt, tilskudstallene er ved at
blive undersøgt grundigt (så vi ikke oplyser de forkerte tal fremadrettet), facebookside er etableret
og hjemmesiden er blevet fuldstændig renoveret og har fået nyt layout.
Eddie fortæller flg: Kontrakt er underskrevet med sportsvirksomhed (Sportyfied) eftersom de
kunne give os det bedste tilbud. Bestyrelsen har siddet med ikke færre end 4 virksomheder og
forhandlet. Sportyfied og Adidas er de nye forhandlingspartnere med BSI-Fodbold. Der er koblet et
link til en Shop på BSI-fodbold.dk hvor folk kan købe trøjer osv. med BSI-logo på og hver gang der
købes fra shoppen, så får klubben 10 %.

Ismail fortæller om udformet ansøgning vedr. bander om bane 1 – tanken bag og kvalitetsløft.




Har ansøgt om bande-reklame-hegn og er i tale med kommunen. Ansøgningen er sendt
tidligt i marts, selvom fristen var 1. april.
Uno er blevet kontaktet vedr. priser osv, så dette også sendes til kommunen indenfor
nær fremtid
Det skal dog siges at bestyrelsen har udformet ansøgningen i samarbejde med Per Uggen
og Henrik Stanley Rasmussen (stor tak til dem).

Zahid forklarer ligeledes:



Der er blevet lanceret en ny hjemmeside.
Indtil videre har der været rigtig god feedback på hjemmesiden og over 1000 klik siden
den blev lanceret for ca.1 måned siden.

Sponsor udvalg, Rejse udvalg og Event udvalg introduceres kort:
Farouk (bestyrelsesmedlem og sponsorudvalgs ansvarlig) forklarer:


Først redegjorde han for alt det formelle. Dernæst fortæller han, at et sponsorhæfte er
udformet, som indeholder følgende: Historien om klubben, klubbens visioner og regler
for sponsorater. Der er fire forskellige pakkemuligheder. Pakke 1: 10.000 Kr. Pakke 2:
5.000 Kr. Pakke 3: 2.000 Kr. Pakke 4: Støtte med sportsudstyr. Pt er der indsamlet intet

mindre end 23.000 kr. på 3 måneder fra sponsorater. Vi har fået underskrevet aftaler på
yderligere 25.000 Kr, som vil falde inden året er omme. Dvs. at det endelige beløb vil løbe
op i ca. 48.000 kr. indtil videre  Farouk påpeger, at vi er rigtig glade og taknemmelige
for sponsorstøtten.

Idris (bestyrelsesmedlem og Rejseudvalgs ansvarlig) forklarer:
At man har undersøgt om der er muligheder for at deltage ved udlandsstævner. Specifikke
muligheder er undersøgt i detaljer og gælder følgende lande: Holland, Spanien, Tyrkiet og
Tyskland. Trænerne har mulighed for at kigge på dokumenterne, som rejseudvalget har
udarbejdet.


Bari (medlem i klubben og med i rejseudvalget) påpeger, at man i rejseudvalget vil søge
puljer fra DBU vedr. rejse og træningsophold.

Farouk som også pt. står for Event-udvalget forklarer deres opgave:




Event-udvalgets aktiviteter i klubben handler om at arrangere turneringer for børnene og
vise fodbold på storskærm for vores medlemmer.
Facebook-siden er også en del af Eventudvalget og der er pt. over 325 med i FB-gruppen
(BSI sportsklub).
Der blev opfordret til at flere kunne være en del af udvalget.

Afsluttende forklare Zahid om fremtidens Visioner:
Vi er et fællesskab og ønsker at drive klubben fremad på ALLE parametre.
Klubben er i gang med at forme en social OG sportslig vision.
Vi skal arbejde med bredden og løfte vores lokalmiljø, men samtidig skal vi fremad sportsligt –
med træneruddannelse og sørge for at komme længere op i rækkerne.
Altsammen kan kun lade sig gøre, hvis vi i fællesskab løfter. Bestyrelsen forklarer, at den opererer
med åbenhed, både socialt og ikke mindst økonomisk, samt er klar til at modtage alle forslag,
Konstruktiv kritik og alle hænder er velkomne.
Hvis nogle vil bidrage i udvalgene er de velkomne til at tage kontakt til Farouk.
Ibrahim forklarer, at han i går fik landet en aftale med Kim Vilfort angående samarbejde med BIF.
Men eftersom samarbejdet konkret ikke er startet, så vil vi gerne forklare hvad vi som bestyrelse
tænker: Vores tanke er, at f.eks omkring træneruddannelser, så skal vi være med, når de afholder
deres arrangementer og talenter som tages fra de lokale små klubber af de større klubber skal

styres via et officilet samarbejde og en fælles enighed og politik. ( En debat medierne har
kommenteret og den vil vi gerne følge til dørs) og derudover håber vi, at de vil give os råd i kraft af
deres mangeårige erfaringer.

Spørgsmål og svarrunde på ovenstående punkter:
Der er spørgsmål vedr. regnskabet og den tidligere bestyrelse. Det går på, hvor mange penge der
mangler og hvad man vil gøre ved det? Svaret var: Vi kan dokumentere, at der er enorme mangler
og kæmpe huller for ikke at snakke om en meget uhensigtsmæssig måde at spendere
medlemmernes penge på. Hvad man vil gøre ved det er ikke færdigbesluttet, men bestyrelsen vil
se på præcedens ift. den type sager og rådføre sig med kommunen og evt. andre
klubber/advokater.
Bestyrelsen ønsker dog ikke at bruge for meget tid og energi på fortiden – men vil gerne videre.
Spørgsmål: Kan man forvente kontingentet skal falde yderligere i fremtiden? Svaret: Er pt. nej,
men at klubbens medlemmer kan forvente et kvalitetsløft på mange punkter og bedre muligheder
for udvikling. (Med kontingentet som bestyrelsen nedsatte siden dens tiltræden er BSI klart den
billigste klub på Vestegnen).
Kommentar fra Jan (træner), som rejser sig op efter han får ordet: Han siger, at selvom han måske
har nogle ting han gerne vil diskutere med bestyrelsen, så kan man ikke gøre andet end at rose
dem til skyerne og får derefter alle (over 60 tilstedeværende) til at rejse sig og klappe af
bestyrelsen.
Så var der tid til en lille Pause
Efter pausen:
Valg (dirigent forklarer om reglerne for valget – stemmesedlerne er delt ud):






Formandsposten
3x Bestyrelsesposter: Firat, Farouk, Richard
Valg startes med:
Revisor suppleant – Firat udpeges.
Revisor – Michael Rosenquist forsætter med at være revisor, alle er enige.

Zahid bliver Formand
1. Bestyrelsesmedlem – Farouk (genvalgt)
2. bestyrelsesmedlem – Firat (genvalgt)
3. Bestyrelsesmedlem (fri plads) – Yunes (nyt medlem, tillykke)

Punktet: Eventuelt på dagsorden til allersidst:
Ordet til medlemmerne .
Spørgsmål: Bliver stolene skiftet ud? Svar: Zahid afviser pt., men forklarer, at mange ting vil blive
gjort anderledes, men alt har sine prioriteter, så forandring & forbedring, MEN med
prioriteringer!
Spørgsmål: Får holdene nyt træningstøj?
Svar: Nej, men der vil komme nyt spillersæt – ikke til alle på en gang, men indenfor ca. 2 måneder
regner vi med, at alle spiller i det nye tøj.
Men hvis et hold f.eks godt kunne tænke sig noget sportsudstyr (træningssæt eller andet), så er
det bedst at gøre det gennem klubben, da det er meget billigere. Shoppen skal promoveres til alle
andre, f.eks fra lokalmiljøet, familie, venner, bekendte osv. Fordi alle køb derfra vil gavne klubben
fremadrettet.

Dirigent Stanley takker for et meget godt & velholdt møde.
Bestyrelsen takker for god ro og orden – og ikke mindst fantastisk stemning!
Sidste kommentar: Ikke dem og os – Nye tider; Vores & Jeres BSI!
Klapsalver!!!!!!

Dirigent: Henrik ”Stanley” Rasmussen
Formand: Zahid Mansoor

