Ordinær Generalforsamling afholdt torsdag d. 12/3 -2015
kl. 19.00 i klubhuset
BRØNDBY STRAND IK (Fodbold afd.)

Først blev dagsorden godkendt i henhold til vedtægterne.
Referent blev udpeget: Radir Younes
Dirigent udpeget: Zahid Mansoor
Fantastisk Fremmøde på 68 personer
Formand Zahid Mansoor indleder og fortæller, at alle krav er blevet overholdt, helt og holdent
efter vedtægterne. Der har været indkaldt til GF med 14 dages varsel. Der har været efterspurgt
evt. dagsordenspunkter fra medlemmer, og så blev den endelige dagsorden lagt ud, otte dage før.
Både den første og endelige dagsorden, har været på BSI’s facebook side, BSI’s officielle
hjemmeside, sendt rundt på e-mails til trænere & medlemmer, og så har den været hængt op i
klubben flere steder.
Der var ingen indvendinger imod det og heller ingen kommentar til det.
Alle bydes velkommen.
Årsberetningen gennemgås:
Formand Zahid Mansoor forklare om det spændene år der forbigået. Klubben har været igennem
meget, men er trods mange vanskelige faktorer kommet rigtig langt. Der har ligget en vis interesse
fra medier, lokale-som landspolitikere i at give klubben et dårligt image, men det insisterede vi på
ikke at acceptere.
Kort efter forklare formanden, ”at bedste svar på tiltale” er ikke hvad vi siger, men hvad vi gør.
Formand Zahid Mansoor forklare endvidere, at BSI på et lille år, har realiseret mange flere ting end
forventet. Man har en nyetableret og fungerende hjemmeside, hvor Visionen er at finde (som er
lagt ud på hjemmesiden for flere måneder siden), og BSI’s vision er delt i 3 dele.
1. Sportslig vision
2. Den sociale bredde som klubben arbejder med/for

3. Den administrative organisation.
Vi håber alle har læst visionen og evt. kommer med yderligere input til den.
Vi står stærkt sportsligt, i og med vi har hold, i række 1 & 2 blandt flere af vores ungdomshold, alle
seniorhold rykkede op i en bedre serie (serie 4 og serie 3), vores pigehold og U11 hold vandt deres
rækker osv.
Socialt favner vi bredt og flere medlemmer er kommet til.
Vores organisation, trods mange nye ansigter i bestyrelsen, er kommet meget langt og drives af
frivillige ildsjæle, som trækker læsset uanset tilstand.
Der er hold i de fleste rækker, og årgange i U5, U7, U9, U11 (2 hold), U13 (2 hold), U15, U17,
pigehold i (U10, U14), veteraner, to 8 mands seniorhold, fire 11 mands seniorhold. Antal
medlemmer og frivillige gennem det sidste år, er noget af det højeste BSI nogensinde har haft.
Nogle trænere går, mens andre kommer til, og det skal opfattes som naturligt, indenfor det
frivillige foreningsarbejde. Til vores orientering er hverken medlemmer eller trænere stoppet, som
resultat af det stormvej vi har været igennem. Men hvis nogle har følt sig presset, så er det i hvert
fald ikke noget vi har udsat dem for. Den fortjeneste må andre tage på sig!
Alle er velkomne i vores klub og vi er som en åben bog. Dørene er ikke lukkede og gardinerne er
ikke trukket for.
Vi har gennem året overholdt alle løfter: Købt nye spiller-sæt til alle hold, købt nye rekvisitter; lige
fra bolde, keglesæt, boldnet, overtrækstrøjer, målmandshandsker, sportslægetasker samt lager af
dette, tape, fløjter, dommertøj, stopure, trænertaktik-mapper til trænerne, trænersæt,
trænerjakker m.m.
Farouk får ordet:
Farouk (bestyrelsesmedlem) forklare om eventudvalget, og ikke mindst det store stævne som BSI
afholdte i december måned 2014. Der var deltagelse af 50 hold fordelt på 4 dage. På sidste-dagen
var der ikke færre end 23 hold tilmeldt, hvor også superliga & divisionsspillere var repræsenteret,
et lærerhold fra den lokale skole havde tilmeldt sig, og ikke mindst hold fra nær og fjern kom til
BSI’s successtævne. De frivillige fra klubben var i høj grad med til at realisere successen.
Farouk kom også ind på BSI’s FB-side, som har 700 ”likes” og mange følger meget med. Der er
udbredt tilfredshed, og niveauet af besøgene er eksploderet. Dette både på FB siden og
hjemmesiden.
Engin får ordet:

Engin (Ungdomsformand) kommer ind på Kluboffice og registreringssystemet som vi har fået styr
på. Han kommer ind på hvilke arbejde der har været lagt bag kulisserne, for at få orden i det rod
man overtog.
Ibrahim får ordet:
Ibrahim (kasser, bestyrelsesmedlem og ansvarlig for BIF samarbejdet) fortæller om samarbejdet
med Brøndby IF. Som har hjulpet os med træningsmanualer online (vi har fået adgang til), som vi
har sendt ud til trænerne. Derudover, så har der været samarbejde om talenttræning, og ikke
mindst et kommercielt samarbejde, hvor klubbens medlemmer har fået billetter til BIF’s
hjemmekampe. Alt i alt, et prisværdigt samarbejde som betyder meget for en klub som BSI.
Der spørges om der er nogen spørgsmål? folk bifalder arbejdet med klapsalver.
Formand Zahid giver ordet videre til kasser Ibrahim igen (men nu ift. forelæggelse af afdelingens
reviderede regnskab).
Alle bilag er medbragt og regnskabsoversigten gennemgås. Revisor Michael har bragt alt i
systematik og der er fint styr på regnskabet. Ibrahim forklare detaljeret, hvordan regnskabet ser
ud. Indtægterne er kommet fra kontingenter, sponsorater og tilskud. Han forklare ligeledes hvad
pengene er brugt på: Spillersæt, rekvisitter som nævnt, turneringstilmeldinger, dommerudgifter,
stævner, møder/bestyrelsesmøder, afslutningsfester m.m.
Klubbens økonomi er meget sund og der er pt. et overskud på lige omkring 50.000 kr. vel at
mærke, uden sponsorater for i år endnu er søgt, og vi skal stadig have det berettiget tilskud, og så
venter der endnu en kontingentperiode. Så eftersom der er brugt meget økonomi på, at få
grundlagt alt nyt i 2014, så ser fremtiden (2015) rigtig god ud. Hvor udgifter på træneruddannelser
vil have høj prioritet.
Der har været mulighed og adgang til BSI’s regnskaber året igennem. Der er ført en meget
gennemsigtig politik på området, og det er intentionen at dette skal fortsætte på samme niveau.
Spørgsmål?
Der er spørgsmål fra Riaz og Ecevit (trænere) om kontingent procedurer og evt. lettere tilgang
fremadrettet. Mange forældre har haft svært med den elektroniske ordning.
Ibrahim svare, at han er i gang med at finde løsninger ”på dette generelle problem i foreninger” og
har været i kontakt med andre klubber(bl.a. BIF & Dragør) og ikke mindst banken, om forslag til de
løse hængepartier ved denne type indkrævninger.
Så var der Valg på programmet:
Næstformand: Mehmood Riaz (valgt ind: Ny i bestyrelsen, velkommen)

Kasser: Ibrahim Atrach (genvalgt)
Revisor: Michael Rosenquist (genvalgt)
Revisor suppleant: Erdogan Korkmaz
Bestyrelsesmedlem: Ismail Korkmaz (valgt ind)
Bestyrelsesmedlem: Varinder Jagpal (valgt ind: Ny i bestyrelsen, velkommen)
FU medlem: Engin Kacar (valgt ind)
Dirigenten (formanden) forklare, at vi ikke er helt færdige og bad om nogle minutter.
Formanden fremlagde via en power-point følgende:
-

Jeg blev spurgt om jeg havde tid til opgaven i december 2013? og her sagde jeg nej, men ja.
Hvorfor? Fordi det var tiltrængt og fordi der var brug for hjælp i klubben, som alle kunne se
Har ikke altid været nemt, mange har villet spænde ben for det her fantastiske projekt
Vi har holdt ud, fordi vi er En By, Et fællesskab, En Enhed
Vi har gjort & vil gøre krav på alt det vi har ret til
DBU, DIF har behandlet os fair og vi har i dag et rigtig fint forhold til disse forbund
BIF’s opbakning har været rigtig god, det takker vi for
Lokalsamfundets, sponsorernes, medlemmernes, forældrenes enorme opbakning takkes
der ligeledes for.

Under Formandens ledelse er følgende realiseret på et ”lille” år:
-

-

En detaljeret klubvision er formet
Der har været medlemstilgang
Kontingentet er det laveste i Vestegnen og KBH
Nye spillersæt og rekvisitter i høj kvalitet er indkøbt
Fra sponsorflugt, til sponsorer på 70.000 kr. realiseret
Sportslig fremgang (oprykning af flere hold)
fra ingen udvalg, til etablering af sponsor, sports, dommer, rejse og-eventudvalg etableret
Ny hjemmeside, BSI FB-side etableret
Trænerhonorar satsen er blevet forhøjet
Vi har landet rigtig mange sponsorer, lukrative aftaler med store virksomheder som fx
Adidas og Select, som via Sportyfied lægger 48.000 kr.(8.000 kr. årligt hver) i klubben over
3 år. Altså penge vi kan købe rekvisitter eller tøj for, 2 år endnu
Der er i dag orden og gennemsigtighed i bilag og regnskaber
Generelt syntes en bedre klubånd, med mange aktiviteter for medlemmerne, at være
indfriet

Formanden siger: Alting har sin ende og det har min tid også. Jeg trækker mit formandskab fra
dags dato. Trods jeg har et år igen, så er tiden kommet synes jeg. Mange ved, at jeg har villet
trække mig længe, men eftersom pres ikke gør mig svag, tværtimod stærkere, så blev jeg.
Formanden forklarede at hans familie, hans andet foreningsliv som alle nu kender til og arbejde
også har prioritet. Men ikke mindst hans ene datter, som har et sjælendt syndrom, påkræver
meget fokus og sammenhæng.
Formanden siger, at han i vanlig stil har en kanin i hatten, og næste power-point viser, 4 sponsorer
som formanden har skaffet til klubben (5000 kr. 5200 kr. 3.800 kr. 6000 kr.) dvs.

Sponsorindtægter for 20.000 kr. i alt til klubkassen, som den nye bestyrelse må
administrer efter bedste evne.
Klapsalver!
Afsluttende siger formand Zahid Mansoor: Med ro i klubben, positive artikler om klubben i aviser,
et meget succesrigt december-stævne og en vision i fremdrift, er tiden kommet til at træde
tilbage. Det har været en beærelse, at gøre en forskel i klubben, ikke mindst med et hold
bestyrelsesmedlemmer, der er så dedikeret og helt igennem fantastiske, og med en positiv
klubånd, og klubmedlemmer som jeg virkelig sætter meget pris på.
Råd gives til bestyrelsen om det fremtidige arbejde:
-

Sikker på at vores vision fortsætter
hold tempoet oppe
husk at motivationen ligger i sjælen og ikke i anderkendelsen
involvering og åbenhed er vejen frem, men skjul aldrig hvem i er

Og så er der formandsvalg…
Ungdomsformanden meddeler sit kandidatur og vælges ind uden mod kandidat.
Engin Kacar, valgt som formand i BSI fodbold 12/3-2015
Evt.
Spørgsmål om Børnehjørne, kommer der noget?
Svar: Ja, men man skal altid balancere med et klubben ikke skal blive en fritidsklub, i stedet for en
fodboldklub.
Spørgsmål vedr. afslutningsfester om de skal holdes sammen eller adskilt, for nogle kalder det
for en afslutningsfest, hvilket det reelt ikke er?

Svar: Diskussionen har været i bestyrelsen før og der er der enighed om at klubben skal have styr
på dette, og hvis der er opbakning så vil alle fremtidige afslutninger afholdes efter
efterårssæsonen og på dage som aftales med kantinen og bestyrelsen.
Alle enige.
Spørgsmål om kontingentet fortsat vil være på nuværende niveau?
Svar: Ja, klubben har sund økonomi og kan driften kan sagtens holdes indenfor rammerne og
derfor agter vi ikke at højne kontingentet.
Spørgsmål om vi kan få en ekstra kunstbane?
Svar: det håber vi, men det er dyrt men vi må ansøge om det, hvis behovet reelt er tilstede. Person
udpeges for at samle info om sagen.
Ellers noget…?
Der tavshed og mødet ophæves, tak for i aften.
Klapsalver og god stemning
Med venlig hilsen
Referent Redir
Vores og jeres BSI

