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Årsberetning B73 Støtteforening 2018-19 

Igen i 2018 fik vi sat en masse nye spændende projecter i gang, for at gøre facilliter og 

klubhuset mere attraktivt for klubbens medlemmer. 

Allerede i januar gik vi i gang med at opsætte nyt lyddæmpende loft i samarbejde med 

Dennis Holm og et stort frivilligt team håndværkere fra klubben. 3 aftener og så var loftet 

opsat. Og hvilken fantastisk akustik det har givet.  Der blev også indkøbt og opsat helt nye 

døre i hele gangen. Og alle døre og karme i omklædningsrum og gang blev malet i samme 

farver.  

Og sidst - Musik-Anlægget blev i februar udviddet med extra bas og diskolys. Projectoren 

og lærred blev opsat. 

Ved opstart i April holdt vi Smørrebrøds arrangement som noget helt nyt. Desuden lavede 

vi planen om, så man kunne booke sig ind på enkeltdage fremfor uger. Det betød at vi 

efter arrangementet stort set havde en fyldt kalender for foråret. Succesen blev gentaget i 

efteråret – dog ikke helt med samme tilslutning. Men stadig meget postivit og noget vi vil 

forsøge fremadrettet.  

 

I samme ombæring valgte vi at starte på udarbejdelse af en ny fin guide lavet til hjælpere. 

Det er en levende guide og der bygges på den løbende. Men allerede nu har vi et godt 

værktøj til især de nye, så de ikke står på helt bar bund når de starter op som hjælpere i 

vores forening. 

I foråret afholdt vi også et stort Outlet Marked, der gav liv i huset. Omsætningen endte 

noget lavere end vi havde håbet men gav trods alt et ok resultat til støtteforeningen. 

Sponsorvæggen blev der sat extra fokus på og vi fik sat gang i initiativer, der endte med at 

vi ved årets udgang havde solgt for små 20.000 kr. Penge der er blevet lovet som direkte 

sponsorat til Vildbjerg udvalget til bus-støtte ved deres fantastiske tur i sommeren. 

Billedvæggen blev færdig. Efter mange timers redigering og samling af billeder igennem et 

helt år, kunne vi endeligt i foråret få opsat den meget fine billedvæg i spillergangen. En 

væg med en masse historik og allerede nu kan vi se at den har bragt mange sjove minder 

og snakke frem, for nye som gamle i klubben. 

I november fik vi så igen afholdt en god afslutningsfest men med begrænset tilslutning. Vi 

har forsøgt med denne fest i et par år og vil nu revurdere om det er måden vi skal takke de 

frivillige på. Ved vores sidste møde blev vendt flere muligheder, men vi var enige om at 



forsøge med en anden form for belønning for årets hjælp. Mere om det når vi i den nye 

bestyrelse har været samlet næste gang og hver især har tænkt lidt over hvordan vi bør 

gøre det. 

Vores meget populære bankospil blev igen afholdt med julehygge og var helt udsolgt. Det 

er helt sikkert et arrangement vi skal arbejde videre på at sikre kommer tilbage i 2019.  

 

Skolefodbold-stævnet med Støtteforeningen som arrangør blev afholdt for 3. år i træk i 

Antvorskov-hallen. Det var med rigtig god tilslutning hvor mere end 550 børn deltog. Der 

var yderligere i år stor opbakning på lægterne og det endte med sejr og flødeboller til hele 

Dyhrs skole.  

 

Automaten i forgangen har nu kørt i små 2 år og med meget blandet succes. Selvom vi 

åbner huset automatisk går stort set ingen ind og benytter sig af den i timere før cafeteriet 

åbner. I vintersæsonen er den svær at komme til, da huset ofte er lejet ud i weekenderne. 

Så støtteforening har besluttet at vi forsøger at sælge den. Indtil da kører den selvfælgelig 

videre. 

Vores regnskab for 2018 endte rigtig flot. Vi nåede målet på 200.000 i omsætning og mere 

til. Og det på trods af at vi ikke havde landskampe i 2018. Et rigtig flot resultat. 

Underskuddet på bundlinien skyldes de mange i vores øjne nødvendige investeringer vi har 

lavet. Derudover har vi bundet en del penge i både huer og halstørklæder. Så et rigtig flot 

resultat alt taget i betragtning. 

Udbygnings projectet blev stort set klar, så vi nu kan sende ansøgning til kommunen Der er 

udarbejdet tegninger der erstarttet de gamle nedslidte pavillioner. Hele projectet er regnet 

igennem og er stort set klar til at blive sendt til fonde og kommune. Men vi har indtil videre 

valgt at sætte tingene på hold, da klubben i øjeblikket kigger på ansøgning om ny 

kunstbane. Støtteforeningen er nødt til at afvente dette project, før vi tager beslutning om 

videre forløb. Så mere om det i 2019. 

Den nye hoveddør blev opsat i December, som det sidste project i 2018. 

Og hvad så med 2019 ? Der er sket rigtig meget de seneste 2 år. Mange nye ting er sat i 

søen – nogle er gået rigtig godt andre mindre godt. Året 2019 bliver formenligt lidt mere 

stille. Vi skal sammen evaluere og stabillisere tingene. Vi skal sikre at alle ting fungere 

optimalt og sammen arbejde for at støtteforenigens processer er optimeret.  



På sponsorsiden har støtteforeningen tegnet sponsorat med Revisor Rene Andersen fra 

Sorø, som fremadrettet skal stå for vores årsregnskaber i tæt samarbejde med vores 

nuværende kassere Gitte.  

Derudover har vi fortsat en god støtte fra Rema 1000 på valbygårdsvej, der allerede har 

meldt ud at de også ønsker at sponsere os med 5000kr i 2019. 

Til slut skal vi lidt vemodigt sige en stor Tak til Line for indsatsen de sidste par år i 

støtteforeningen. Hun vælger at træde ud og give plads til nye frivillige kræfter. Det har 

været en stor fornøjelse at have dig med i udvalget. Du har været god til at holde skik på 

vores møder og sætte ting i gang. Især det meget populære bankospil kommer vi til at 

mangle dig omkring. Håber du en dag får lyst til at komme tilbage – du skal ihvertfald være 

meget velkommen. Der er købt en pakke til dig. En flaske så du kan drikke hvis du savner 

os – og lidt chokolade til hygge. Håber det kan bruges. 

Tak til alle for indsaten i 2018. Det var en stor fornøjelse. 
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