Formandens beretning
Klejtrup Boldklub 6.februar 2016
Jeg vil starte med at fortælle lidt om både det sportslige, samt det mere driftsmæssige og så vil Ron
Arkesteijn senere fortælle lidt om BMK sammenlægningen.
Først og fremmest synes jeg, at det har været et spændende år med en del nye projekter, som bestyrelsen
skulle have sat i søen. Ved sidste generalforsamling blev der talt om, at det var vigtigt, at vi igen forsøgte at
samle folk omkring klubben lige som i gamle dage. Det var vi i bestyrelsen helt enige i og sammen med
vores cheftræner Dan Fuglsang så blev ”super lørdag” genopfundet. Det går jo ud på at få flere folk på
stadion, og det gør vi med telt, fadøl, fodbold og underholdning for de yngste og det er lykkes. Det giver jo
noget både til dem, der spiller bold, til byen og så har kantinen øget omsætning.
Men hvis vi nu skruer tiden et år tilbage, så havde vi nogle rigtig dygtige u13 piger, som fik en
bronzemedalje ved landsmesterskabet i indefodbold og faktisk i går kvalificerede de sig igen til finale
stævnet.
I marts sidste år var vi så heldige at vinde andelskassens pris ”Sammen kan vi mere” og den var vi nede i
Hobro hallerne og hente sammen med de 15.000 kroner, som fulgte med. Det var jeg meget stolt at.
Hen sidst på foråret afholdte vi ”Trænernes dag” for alle trænere i BMK, og vi havde fire trænere fra Hobro
ude og lave noget praktisk træning, og bagefter havde vi noget teoretisk undervisning, så havde vi også en
tidligere landsholdslæge med som fortalte om forebyggelse af skader. En rigtig god dag som var med at
klæde vores dygtige trænere endnu bedre på.
På senior-siden var Dan Fuglsang ny mand som cheftræner, og han har også formået at skabe en god
stemning omkring både træning, kamp og andre sociale arrangementer, og det kan vi også se på de mange
nye unge ansigter, der er kommet i klubben. Jeg hører tit, når jeg stå og ser holdene spille kamp og jeg står
og snakker med en der ikke er hver på stadion.
”Jeg kan da snart ikke kende nogen på det hold mere”
I dag har vi tre senior hold, samt to selvkørende oldboyshold og det er ret imponerende, synes jeg, når man
hører, at mange andre klubber klager over faldende medlemstal. Og derfor var det heller ikke svært for
bestyrelsen at bliver enig om, at vi skulle forlænge aftalen med Dan Fuglsang. Foreløbigt for resten af 2017.
Midt i sommerferien valgte Rasmus Frank at stoppe i bestyrelsen grundet, at han var begyndt at spille bold i
Skals og så måtte vi have fat i 1.suppleant Carsten Kjær. Selv om han er helt ny i jobbet, så har han været
hurtig til at tage store opgaver på sig som for eksempel Oktoberfesten og BMK cuppen.
Sidst på året var bestyrelsen enig om, at vi skulle prøve at få afslutningsfesten op og stå igen og nu var
Søkroen jo også kommet i gang igen, så vi holdt en rigtig god fest dernede med omtrent 100 tilmeldte
gæster. Det viser jo også, at folk støtter op om det, når der bliver arrangeret noget. Vi var kommet lidt
bagud med at dele vores kamppokaler ud, så vi fik bestil de 36 pokaler, som vi manglede. Plus at vi også fik
kåret et nyt æresmedlem nemlig Gert Christensen, som har sørget for rigtig mange penge til vores kasse.
Stort tillykke til Gert, og en stor tak for indsatsen for klubben.

Af andre projekter som vi er med i kan jo nævnes ”anderledes fredag, okt. Festen, byste af Søren Poulsen,
film om Klejtrup og koncerter og foredrag. Det er alle samme ting som er med til at gøre Klejtrup en federe
by at bor i og forhåbentlig være med til at få folk udefra til at flytte til vores dejlige by og dermed kan vi få
flere medlemmer.
Resultatet, når regnskabet skal gøres om viser et minus på 11-12 tusinde kroner, som selvfølgelig i sig selv
ikke er tilfredsstillende, men når man tænker på, at vi har haft en del startomkostninger med BMK plus
periode forskydninger, så er jeg alligevel godt tilfreds og næste års budget er også realistisk, selvom der
fortsat vil være nogle omkostninger med BMK, Byste og andet.
Til sidst vil jeg gerne siger stor tak til Jacob Kaas, som ikke ønsker genvalg til bestyrelsen, for sit arbejde i
klubben gennem de sidste par år og især det store engagement med vores OK-aftale, hvor du har brugt
rigtig mange timer i Brugsen for at få endnu flere til at få et ok kort. Derudover har du stået for PR-arbejde
og har været god til at vise klubben frem i medierne. Du trådte til og hjalp klubben, da der ikke var andre
der ville. Stor tak for det.
Kenneth Ravn Sørensen, Formand for bestyrelsen.

