
BREDSTRUP-PJEDSTED IDRÆTSFORENING HOVEDBESTYRELSEN 

GENERALFORSAMLING 8. SEPTEMBER 2020

MØDETID OG STED: 8. september 2020, kl. 19:00 – 20:30 i BPI hallen 

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Uddeling af Årets ungdomslederpris og Henry Blunks Mindepokal
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg:

a. Valg af bestyrelse og udvalg i henhold til §§ 5 og 6
b. Valg af suppleanter til bestyrelse og udvalg i henhold til 

§§ 5 og 6
c. Valg af bilagskontrollanter
d. Valg af bilagskontrollantsuppleant (1-årige valg)

7. Eventuelt.

Dagsorden Bemærkninger

1. Valg af dirigent Formanden Nicolaj Wyke bød velkommen. Og Nicolaj Wyke foreslog Henrik 

Væver. Generalforsamlingen godkendt forslaget. 

Henrik Væver konstaterede, at GF var rettidigt varslet og dermed at den er 

lovligt indvarslet, hvorfor generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

Henrik Væver forklarede, at referatet findes på hjemmesiden nogle dage 

efter vi har afholdt GF.

2. Aflæggelse af beretninger  Hovedbestyrelsens beretning - Nicolaj Wyke

 Seniormotion-afdelingens beretning - Carl Erik Underbjerg

 Skytteafdelingen beretning - Lars Kring

 Badminton-afdelingens beretning – Gert Agner Rasmussen

 Fodbold-afdelingens beretning - Jørgen Hansen

 Tennis-afdelingens beretning - Ejgild Christensen
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 Gymnastik-afdelingens beretning – Mette Høy

Henrik Væver sagde tak for den store indsats, som alle afdelingsformændene

yder gennem hele året. Det kan kun lade sig gøre fordi mange trækker et 

stort læs, og der bliver lagt rigtig mange timer. Fantastisk stykke arbejde – 

så stor tak herfra. 

Henrik Væver konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer til 

beretningerne og generalforsamlingen godkendte dem.

3. Uddeling af priser Mette Høy tildelte årets ungelederpris i BPI til Fie Heidemann Erbs og

Ane Mai Hansen.

Mette Høy begrundede valget som følger:

Fie og Ane Mai har haft minimix rytme, de har selv taget ansvaret og gør det

med stor entusiasme og skaber en god stemning på holdet, hvor der både er

plads til gymnastik og sjov. I år skal de være ansvarlige for junior rytme

Jørgen Hansen overrakte Henry Blunks mindepokal til Mads Kruse 

Dahl. 

Jørgen Hansen begrundede valget som følger:

En festlig fyr og en god kammerat, han sørger for, at alle føler sig velkomne 

og han administrerer bødekassen. Siger ja til at hjælpe klubben og er en 

dygtig angriber og har på 2 år scoret 36 mål. Mads Kruse, du er der altid, og 

du holder sammen på gutterne, vi håber du bliver i mange år endnu.

Spurgt ind til, hvem er Henry Blunk, forklarede Jørgen, at Henry Blunk var 

en ældre lokal ”særling”, som boede lige ved siden af stadion, som mente 

han var den bedste både pladsmand, spiller mm. Han mente, at der skulle 

indstiftes en pokal.

a. Forelæggelse 

af det reviderede 

regnskab

Formand Nicolaj Wyke udleverede regnskab til alle fremmødte og gennemgik

det. 

Der skal nok komme de nødvendige underskrifter fra HB medlemmerne

Side 5 – årsrapporten – er de samlede tal fra hele BPI. Hovedkassen har 

udgifter for anlæggene. Indtægterne er gået op i år, steget fra 1,2 til 1.4 

mio. kr. Der er dog kommet yderligere udgifter, så resultatet er nogenlunde 

som i 2018. Det samlede resultat viser et overskud på 55.000 kr. og det er 

lidt højere end 2018. Vi er begyndt at sætte penge af til vedligehold af 

husene, ligesom vi fortsat har en støttefond til ungdomsaktiviteter. 

Der er en lille tilbagegang i antal medlemmer. 

Støtteudvalgene har givet mere. Note 2 – viser hvad de forskellige 

støtteudvalg har givet. Der er kommet mere gang i OK aftalen, som der er 



gjort et stort arbejde for. 

Henrik Væver spurgte til kommentarer og kommenterede, at det var en 

veldrevet forening, og derefter godkendte generalforsamlingen regnskabet.

Mette Just spurgte til, om OK pengene kan søges af afdelingerne? De ligger i 

hovedkassen, da afdelingerne har lavet så gode resultater, men de kan 

søges.

Henrik mindede om, at vi ikke arbejder for OK-pengene. Og takkede for 

gennemgangen. Bring en tak videre til Pernille, som har en stor opgave, og 

godt at regnskabet er så gennemsigtige. 

1. Behandling af indkomne 

forslag

Henrik Væver konstaterede, at der ikke var kommet nogen indkomne 

forslag. 

Henrik Væver konstaterede, at selvom der ikke er nogen forslag, er der 

heldigvis liv i afdelingerne. 

2. Valg

a. Bestyrelse og 

udvalg

b. Suppleanter til 

bestyrelse 

c. Bilagskontrolla

nter

d. Bilagskontrolla

ntsuppleant

Ad a. 

Følgende genopstillede til bestyrelsen:
Nicolaj Wyke

Pernille Kaldahl

Kristian Kaldahl

Mette Bond

Mogens Bechsgaard genopstillede ikke. 

Henrik Væver spurgte om der var andre kandidater til bestyrelsen, da der 

skal vælges yderligere bestyrelsesmedlem, og Rita Pedersen vil gerne stille 

op til bestyrelsen. Da der ikke var yderligere kandidater, blev de 4 siddende 

bestyrelsesmedlemmer genvalgt af generalforsamlingen og Rita Pedersen 

bliv valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen vil konstituere sig umiddelbart efter 

generalforsamlingen. 

Nicolaj Wyke takkede Mogens Bechgaard for et godt samarbejde gennem 

flere år og overrakte en anerkendelse for det store arbejde. 

De siddende afdelingsformænd præsenterede afdelingernes forslag til 

udvalgsmedlemmer, og alle de stillede forslag blev valgt på 

generalforsamlingen. 

Ad b. 

Poul Jensen genopstillede som suppleant til bestyrelse og blev genvalgt. 

Hovedbestyrelsen kan selvsupplere sig i perioden, dette er godkendt af 



generalforsamlingen. 

Ad c. 

Begge nuværende bilagskontrollanter stiller ikke op igen. Formand Nicolaj 

Wyke forslog Chris Hansen, som er villig til at stille op til valg for en 2-årige 

periode, og Brian Hansen er villige til at stille op for valg i en 1-årig periode.

Henrik Væver spurgte til, om der var andre der ønskede at stille op. Da der 

ikke var andre, som stillede op til posterne, blev Chris Hansen valgt på 

generalforsamlingen for en 2-årig periode. Og Brian Hansen blev valgt på 

generalforsamlingen for en 1-årig periode.

Nicolaj Wyke – det har været en stor opgave, og de har været en stor hjælp 

for foreningen. De vil få en anerkendelse af deres arbejde. 

Ad d. 

Flemming Sindberg genopstillede op til valg som bilagskontrollantsuppleant. 

Flemming Sindberg blev genvalgt på generalforsamlingen.

2. Eventuelt Mette Just takkede HB for deres beslutning, om at give de frivillige en 

julegave. 

Under eventuelt fortalte Alex Falkenstrøm de fremmødte om aktiviteterne i 

Fredericia Idrætsråd, hvor Alex er BPIs repræsentant. Tak for de gode input 

og jeres store arbejde. Der er en masse tiltag, men vil gerne have tanker 

ideer og ønsker, som skal bringes videre til kommunen. Idrætsrådet bliver 

taget med på råd. 

Fredericia Idrætsråd har fået bevilget 3 mio. fra Novo Nordisk Fonden, som 

skal bruges til 11-12 årige elever, for at få dem til at dyrke noget idræt. Der 

vil komme en idrætsfestival, og alle i 5. klasse kan vælge 3 forskellige ting 

de vil prøve af. 

Henrik Væver takkede for gennemførslen af generalforsamlingen. Og 

bestyrelsen takkede for fremmødet og bød deltagerne på kaffe og kage.
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