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Hvorfor Fanafdelingen?
Fanafdelingen er et samlingspunkt for alle Brøndbyfans der ønsker at styrke og udvikle Brøndby IF.

Brøndby IF er Danmarks største og stærkeste fodboldfællesskab. Brøndby er bygget på stærke værdier og er 
tæt koblet sammen med lokalsamfundet på Vestegnen. 

Som fodboldfællesskab har vi et ansvar for, hvad fodbold skal være, og hvad fodbold skal bidrage med til 
samfundet omkring os. Det har vi gjort i vores lokalmiljø siden 1964. Vores fodboldfællesskab består af 
Amatørafdelingen, den professionelle afdeling og os fans repræsenteret ved Fanafdelingen.  Fanafdelingen tror 
på at fodboldens fællesskaber kan samle mennesker fordi fodbolden spiller en stor rolle i samfundet. 

Derfor er det vigtigt at vi fans spiller en rolle ind i udviklingen af Brøndby IF og tager vores ansvar på os, ikke 
kun på tribunen men også de dage der ikke er kamp. 

Vores fokusområder er:
❖ Støtte til moderklubben
❖ Indflydelse i Brøndbyernes IF Fodbold A/S
❖ Samle hele fællesskabet
❖ Social aktør på Vestegnen



Fanafdelingens fire vedtægtsbestemte formål

❖ Indflydelse i BIF A/S: Fanafdelingen arbejder for at sikre medlemmerne mest mulig indflydelse på den 
professionelle fodbold organiseret i Brøndbyernes IF Fodbold A/S og faciliterer en demokratisk valgproces 
af en fanrepræsentant til bestyrelsen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

❖ Samle hele fællesskabet: Fanafdelingen arbejder for at samle hele fællesskabet omkring klubben og sikre 
at flest muligt inddrages i en debat om klubbens fremtid og drift.

❖ Støtte til moderklubben: Fanafdelingen støtter op om Amatørafdelingens arbejde. Det sker gennem 
dialog, afholdelse af arrangementer, økonomisk støtte og rekruttering af frivillige.

❖ Social aktør på Vestegnen: Fanafdelingen arbejder for at styrke den lokale forankring af Brøndbyernes IF 
på Vestegnen herunder styrke klubbens position som social aktør.



Et udvalg pr. formål

❖ Der er nedsat et udvalg pr. formål.

❖ Politisk-strategisk udvalg

❖ Moderklubudvalget

❖ Vestegnsudvalget

❖ Medlemsudvalget

❖ Alle udvalg har en formand der driver udvalget.

❖ Der kan være medlemmer af udvalg der ikke er medlemmer af bestyrelsen.

❖ Alle udvalg har 2-3 centrale indsatser for perioden 2021-2022 og en række konkrete handlinger som 
udvalget vil arbejde for at indfri i perioden.

❖ Hvert udvalg skal løbende rapportere om fremdrift, både til bestyrelsen, Fanafdelingens medlemmer 
og det samlede fanmiljø.



Politisk-strategisk udvalg

Indsats #1:
Øge indflydelsen på den 

løbende drift af det 
professionelle selskab – med 

fokus på fans

Indsats #3:
Sikre styrket fokus på 

fodboldens samlede udvikling

Fanafdelingen arbejder for at sikre medlemmerne mest mulig indflydelse på den professionelle fodbold 
organiseret i Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Indsats #2:
Sikre styrket fokus på fans og 

vores rolle 



Indsats #1:
Understøtte Amatørafdelingen 

via økonomisk støtte

Indsats #3:
Styrke det sociale liv i klubben, 

på og uden for kampdage

Fanafdelingen arbejder for at styrke moderklubben bedst muligt, herunder koble fans tættere på 
Amatørafdelingen

Indsats #2:
Udvikle fankulturen til 
kvindeholdets kampe

Moderklubudvalget



Vestegnsudvalget

Indsats #1:
Fællesskabsbilletter 

der gør en forskel

Indsats #4:
Aldrig alene til 

fodbold/
Sammen på Stadion

Fanafdelingen arbejder for Fanafdelingen arbejder for at styrke den lokale forankring af Brøndbyernes IF på 
Vestegnen herunder styrke klubbens position som social aktør

Indsats #2:
Julehjælp til alle

Indsats #3:
Fjernfans på stadion



Medlemsudvalget

Indsats #1:
Ny hjemmeside

Indsats #3:
Sikre flere medlemmer

Fanafdelingen arbejder  for at samle hele fællesskabet omkring klubben

Indsats #2:
Løbende nyheder, podcasts og 

debatarrangementer mv



Formandskabets særlige fokusområder

❖ Styrke dialogen på tværs i fanmiljøet med blandt andet BS, Alpha, Svinget og alle andre fans

❖ Øge kendskabsgrad og foreningens legitimitet via styrket kommunikation, herunder kvartal-status fra 
formandskabet og løbende opslag på sociale medier

❖ Sikre et partnerskab med Brøndbylyd og dermed deltage hyppigt i podcasts, dels om fanafdelingens 
generelle arbejde, dels om udviklingen i den professionelle afdeling (økonomisk og strategisk) 

❖ Tiltrække flere medlemmer til Fanafdelingen, herunder udvide kombi-medlemsskabet med BS

❖ Drive en proces hvor der sikres en naturlig efterfølger til den valgte Fanrepræsentant

❖ Udvikle det frivillige element i Fanafdelingens arbejde

❖ Udvikle bestyrelsen og dens indre liv, herunder tiltrække kvindelige medlemmer af bestyrelsen



Fællesskabsudvalget i Brøndby IF

❖ Brøndbyernes IF Fodbold A/S har nedsat et Fællesskabsudvalg. 

❖ Udvalget har status af arbejdsgruppe under selskabets bestyrelse

❖ Fanafdelingen deltager sammen med Amatørafdelingen (formand), den professionelle afdeling (direktion) 
og Fanrepræsentanten der er formand for udvalget. 

❖ Fokus for udvalgets arbejde er at opnå større menneskelig og social værdiskabelse blandt fans og beboere 
på Vestegnen ved at inddrage fodboldklubben som samlingspunkt i hverdagen og i hverdagens 
problemstillinger. Dermed skal udvalget bidrage til at realisere selskabets strategi 6.4 og ønsket om en aktiv 
politik for samfundsansvar.

❖ Fanafdelingen deltager aktivt med det mål at styrke den lokale forankring af Brøndbyernes IF på Vestegnen 
herunder styrke klubbens position som social aktør



Partnerskabsaftale med AL-Bank: 
Sammen om Vestegnen

❖ Fanafdelingen har et partnerskab med AL-Bank under overskriften ”Sammen om Vestegnen”.

❖ Udgangspunktet er at en ambition om at styrke den lokale forankring af Brøndby IF på Vestegnen og en 

fælles ambition om at udvikle fællesskabet i og omkring Brøndby.  

❖ Det er partnernes fælles vurdering, at et sådant partnerskab vil kunne styrke begge partners egne mål og 

ambitioner. 

❖ Partnerskabet vil rumme en række projekter som alene er udviklet og drevet af Fanafdelingen inden for 

rammerne af Fanafdelings formål at om at arbejde for at styrke den lokale forankring af Brøndbyernes IF på 

Vestegnen herunder styrke klubbens position som social aktør.

❖ Partnerskabet løber fra medio 2021 og 2 år frem.



Fanrepræsentanten

❖ Vores fanrepræsentant i perioden er Sune Blom der er 
medlem af bestyrelsen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på 
vores vegne (og har været det siden 2013).

❖ Fanrepræsentanten er vores stemme i bestyrelsen – og 
opgaven er helt grundlæggende, at klubben drives og 
udvikles med respekt og i samarbejde med klubbens største 
interessentgruppe: Fansene. 

❖ Sune kan kontaktes på sune@suneblom.dk ellervia twitter 
på @Sune_Blom

Centrale mål for 2021- 2022:

❖ Fortsat fokus på overordnet strategi og 
økonomi

❖ Styrkelse af Fællesskabsudvalget mellem fans, 
amatører og klub

❖ Drøftelser og oplysning om hvor fodbolden på 
vej hen?

❖ Ekstern kommunikation og ny 
fanrepræsentant

mailto:sune@suneblom.dk


Hvem er i bestyrelsen i Fanafdelingen?

Formandskab:
❖ Formand: Claus Bjørn Billehøj (valgt i 2019, valgt som 

formand 2021)
❖ Næstformand: Peter Nielsen (valgt i 2019, valgt som 

næstformand 2021)
❖ Kasserer: Lasse Hjorth (valgt i 2019)

Bestyrelsesmedlemmer:
❖ Aske Stentoft (valgt i 2021)
❖ Magnus Gøtsche (valgt i 2019)
❖ Michael Haddar (valgt i 2019)
❖ Michael Rasmussen (valgt i 2021)
❖ Nicklas Lagerstorf (valgt i 2021)
❖ Lasse Gregersen (valgt i 2021)
❖ Selina Wolfram (valgt i 2021)



Kontaktinformation

❖ Mail: kontakt@bif-fan.dk

❖ Hjemmeside: //www.bif-fan.dk/

❖ Twitter: @fanafdelingen 

❖ Facebook: https://www.facebook.com/Fanafdelingen/

❖ Claus Bjørn Billehøj (formand): claus@billehoj.dk eller twitter via @billehoj

❖ Peter Nielsen (næstformand): peter@bif-support.dk
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