Formandens beretning
Hvad har vi arbejdet med i 2017!

Inden jeg starter!
Kæmpe tak til min bestyrelse for deres store indsats igennem hele året.
Administrative opg., egne stævner, turneringer, billeder

Æresmedlemmer
Erik Asmunds rejselegat til Thomas

Klubben/Klubhus
Søge diverse tilskud via kommunen
Vi afventer stadig på en afgørelse ang. Strandmarkens Fritidscenter, da det har relativ
stor indflydelse på vores fremtid og dermed også de tiltag vi evt. gerne vil arbejde
videre med – klubhus renovering, lille kunstbane mm

Diverse arbejdsudvalg
Idrætstrådet –”nye tiltag” - Helhedsplanen
Brugerråd Strandmarkens Fritidscenter mm
Udendørs arealer
Baneforhold
Og meget andet
Banefordelingsmøder
Igen en stor tak til Noel for det gode arbejde med at få de super gode tider vi
har fået på kunsten – perfekt for både senior og ungdom

Brøndby Masterclass og topcenter
Tak til alle trænerne for deres engagement og lyst til at blive bedre
Mange forskellige tilbud derfra
Træner uddannelse (i rød tråd med vores blå tråd/DNA)
Ambassadør (Tino) som skal være den daglige inspirator til at få trænerne i BF til at
udvikle sig

Kontingent – Johnny Duholm
Stort arbejde som har resulteret i næsten intet udestående – igen i år
Nyt kontingent system, som vi implementerer nu
Økonomi
Stor tak til Jan Gerdes for at holde styr på regnskaberne og være en drivende kraft for
vores løbende opfølgning
Hård opfølgning på alle bestyrelsesmøder (vi skal/kan stadig blive bedre)
Løbende tilretning og vurdering af ønskede investeringer
Vi arbejder stadig ud fra konceptet ”tæring efter næring” !!!!

Sponsor arbejdet
Trænerne og forældre gør en kæmpe indsats for at skaffe sponsorer til deres egne hold
og klubben har ikke måtte betale for meget tøj derudover

Køkken
Der er stadig flere og flere hold som bruger klubben regelmæssigt til hold aftener hvor
der bliver lavet mad og hygget.
Hvad skal der ske i 2018??
Vi vil fortsætte de tiltag vi allerede nu har i gang og så er vi altid åbne for nye forslag

Kræmmermarked

Gennemført med et flot resultat og de tiltag vi indførte og ændrede fra 2016 har virket
Vi tænker i øjeblikket over hvordan 2018 skal være og specielt musikken er oppe og
vende

Frivillighed

Til sidst vil jeg blot minde alle om, at intet af det vi har opnået i 2017, kunne lade sig gøre
uden alle de frivillige, som dagligt yder en kæmpe indsats.
En kæmpe tak fra mig til alle der på en eller anden måde hjælper klubben !!!

