LAN Party - Vinterferieaktivitet i Borup IF
Borup Idrætsforening holdt for fjerde gang LAN Party i vinterferien 2017. Igen måtte idrætsforeningen melde alt udsolgt,
inden tilmeldingsfristen var udløbet. Desværre er det faciliteterne og det tekniske udstyr, der sætter begrænsning for, hvor
mange deltagere, der kan være med, og ikke hvor mange, der har lyst til at deltage. Vi overvejer derfor at aldersopdele
arrangementet fra næste år, så der bliver mulighed for at lave arrangementet over 2 aftener i vinterferien.
Sidse år forsøgte idrætsforeningen at holde et parallelt pigeforløb med WII-spil og dansehygge, mens drengene spillede
hardcore computerspil i timevis. Det viste sig at være en god cocktail, så igen i år fortsatte dette tilbud.
I år var der indkøbt yderligere porte til Internetadgang, så endnu flere kunne være med. 32 drenge fra 3. klasse og
opefter, samt 9 piger i samme alder deltog i arrangementet.
Der blev spillet computer og danset til WII til den store guldmedalje, alt godt krydret med fodbold på multibanen, spisning
fra Karins gryder og hygge med de frivillige hjælpere, der tilbragte aften, nat og morgen sammen med børnene.
Tak til de frivillige hjælpere og tak til deltagerne.

Se billeder fra aftenen/natten her

Nogle af de glade medhjælpere fra aftenen/natten – se flere her

Bestyrelsen konstitueret i Borup Idrætsforening
Medlemmerne i Borup Idrætsforening spejdede lørdag formiddag efter hvid røg over klubhuset i Låstrup. Den nye
bestyrelse skulle konstitueres, og da vores hidtidige formand Lars Justesen havde trukket sig tilbage, skulle der
findes en ny formand.
Det blev klubbens hidtidige næstformand, Poul Johannessen, der ved konstitueringen rykkede op i hierarkiet og
indtræder som formand i foreningen. Poul har tidligere været formand i Borup Idrætsforening i en række år. Det var
han i perioden fra 1995 til 2005. Fra 2005 tog han en pause fra bestyrelsen, indtil han ved generalforsamlingen i
2016 igen blev valgt til bestyrelsen, hvor han nu igen er blevet formand. Poul har endvidere været kasserer i
foreningen i perioden fra 1987 til 1995, så det må siges at være en meget erfaren foreningsmand, der indtræder
som formand.
Næstformand blev Jørgen Nielsen, der i øvrigt også har været formand for Borup Idrætsforening i perioden fra 2005
til 2011 og derefter var menigt medlem af bestyrelsen under Lars Justesens formandsperiode.
Kenni Elkjær fortsætter som kasserer og Morten Nielsen fortsætter som sekretær. Øvrige ansvarsområder og
udvalgsposter blev fordelt jf. listen herunder:

Ny formand i Borup IF:
Poul Johannessen

Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
SUB88:
SUB88 udvalg suppleant:
Fodboldudvalg:
Dameudvalg:
Sponsorudvalg:
Ungdomsfodbold fredag:
Byfestudvalg:
Lotterispil/præmiewhist:
Materiale indkøb:
Vedligehold / kridtere:
Rengøring af klubhus:
PR/ hjemmeside/ facebook:
Kantine indkøb / regnskab:
Kantine frivillige medhjælpere:
Kiosk ansvarlig VFF:
DGI Stævne:
Julestævne:
LAN Party:
Målaktier:
Entre` hjemmekampe:

Jørgen Nielsen
Kenni Elkjær
Morten Nielsen
Karin Elkjær
Lars Møller Eriksen (vælges på generalforsamling)
Frederik Hvid, Joachim Hvid og Line Bach Møller
Line Bach Møller
Kenni Elkjær
Karin Elkjær
Paw Brøns og Joachim Hvid
Poul Johannessen
Jørgen Nielsen
Jørgen Nielsen
Poul Johannessen
Morten Nielsen og Frederik Hvid
Karin Elkjær
Morten Nielsen
Karin Elkjær
Karin Elkjær
Line Bach Møller og fodboldudvalget
Morten Nielsen
Kenni Elkjær
Poul Johannessen

