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Det forløbne år har været et rigtigt travl og super spændende år i BUF Horsens. 

Siden sidste generalforsamling er det gået rigtigt stærkt. Klubben er oven på de store udfordringer vi stod 

over for sidste år kommet rigtigt godt på vej. 

Samarbejdet med Sport 24 er rigtigt godt og vi har allerede i det første år af vores kontrakt, mere end 

opfyldt de gensidige økonomiske forpligtigelser vi tilkendegav for Sport24 med udgangen af 2015. 

Dette skyldes blandt andet at vi har indkøbt nyt spilletøj til alle vores hold, som i modsætning til tidligere, 

næsten uden undtagelse er sponseret af vores mange sponsorer og samarbejds partnere. 

Dette kommer selvfølgeligt ikke af sig selv. Det økonomiske råderum til disse indkøb er skabt på baggrund 

af en kæmpe indsats fra Glenn Martensen og Thomas Sørensen som kæmper med at med at skaffe disse 

sponsorer. 

Foruden midler til indkøb af tøj, bolde og andre redskaber hentede de også sponsorater i form af pølser 

mad, sodavand osv. til vores årlige sommer stævne hvilket betød at vi lavede et fornuftigt overskud på 

dette. 

På nuværende tidspunkt er sponsor gruppen så langt at vi har de fleste ”varer” på plads til årets stævne. 

Disse er ligeledes indhentet via hårdt benarbejde fra sponsor gruppens side. 

Dog vil vi gerne opfordre til at alle hjælper til med at skaffe gaver til vores tombola, som er en el af vores 

stævne i Juni.  

Foruden sponsor arbejdet har i sær Niels Thorborg i det forgangne år lavet en superflot ny hjemmeside 

hvor alle informationer om klubbens gøren og laden kan findes. Blandt andet kan nye medlemmer nu 

udfylde indmeldelses blanketten online og sende den via mail. Det fungerer virkeligt godt. 

Ligeledes finder vores medlemmer alle nødvendige oplysninger om træningstider osv. på hjemmesiden. 

Vi har på hjemmesiden også en super flot og spændende webshop hvor det er muligt at købe trænings og 

klubtøj til fordelagtige priser hos Sport 24. 

Hver gang et medlem handler i webshoppen kommer det klubben til gode.  

Som noget nyt er der ligeledes indgået aftale om at hver gang et BUF Medlem handler i den lokale Sport 24 

butik tilfalder der klubben en Bonus på 3 % 

Derfor vil vi gerne opfordre til man husker at nævne man kommer fra BUF Horsens. 

Af nye tiltage vil hjemmesiden blive opdateret med fotos af trænere og bestyrelse så det bliver nemmere at 

finde den rette kontakt person. 

Vi oplever i tiden medlemsfremgang hvilket blandt andet skyldes de ovenstående faktorer men i ligeså høj 

grad at vi er heldige at have en super kompetent og engageret skare af trænere og hjælpere tilknyttet vores 

årgange. 



Det årlige sommerstævne i starten af Juni var igen en gedigen succes. Det var to dejlige dage med masser af 

glade børn og forældre. Om et par måneder går det løs igen når vi åbner portene til Sport24/BUF Horsens 

Outdoor i dagene 4-5 Juni. 

For at stævnet kan blive en succes kræver det naturligvis at alle hjælper til med stort og småt. 

Bestyrelsen vil inden længe lave vagtplaner hvor forældre og bedsteforældre kan byde ind. 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få en container opstillet i Dagnæs lig den Horsens Stallions har. Det 

er en længere varende proces. Forum Horsens har på vegne af BUF ansøgt bygge tilladelse til opstilling af 

en container. For at imødegå evt. muligheder for afslag har vi tilbudt at vi selv indkøber en container. Dog 

vil vi selvfølgeligt arbejde på at denne betales af kommunen på lige fod med den Stallions har. 

Sportsligt har 2015 været rigtigt godt. For første gang i klubbens korte historie har vi et hold som er rykket 

op i A rækken. 

Vores U13 hold vandt ganske suverænt deres række i efteråret hvilket resulterede i direkte oprykning. 

Det er et super flot resultat som er frugten af de mange timer børnene bruger på træningsbanen med Leo. 

Desuden har vi i år sendt tre drenge fra U12 årgangen til AC Horsens talent skole. Vi er super stolte over at 

to af de tre super dygtige drenge kom gennem nåle øjet og skal fortsætte med supplerende træning i AC 

talentskolen. 

U12 deltog ligeledes også i kommunemesterskabet hvor holdet trods markant og hård modstand, gjorde 

rigtig god figur. Blandt andet ved at vinde over FC Horsens.  

Succes avler succes og klubben er på nuværende tidspunkt i rigtig god gænge. 

Dog er vi som alle andre klubber dybt afhængige af frivillig arbejdskraft.  

Derfor vil vi gerne opfordre til at alle byder ind på de opgaver der skal løses i klubben. 

Til sidst vil jeg gerne benytte lejeligheden for at takke Michael Rasmussen Og Jan Poulsen for deres arbejde 

i bestyrelsen da de desværre ikke genopstiller til bestyrelsen. 

Kenneth Hollmann Oldenborg 

 

 

 


