
Generalforsamling - B73 Støtteforening 
Tirsdag den 3. marts 2020 

Dagsorden / Referat:  
 
1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Benjamin Nielsen)  
 
(Ingen modkandidat). 

2. Lovlig indvarsling af generalforsamlingen.  
 
(Generalforsamlingen annonceret på www.b73.dk og klubbens Facebook side) 
 
3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab v/Gitte Demant  

(Aflagt og godkendt).  
 
4. Bestyrelsens beretning om støtteforeningens virke det forløbne regnskabsår v/Paw Nielsen  
 
(Beretning vedlagt referatet – bilag 1). 
 
5. Indkomne forslag.  
 
(Der kom ej heller forslag ved Generalforsamlingen). 
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
a. Valg af formand (På valg - Paw Nielsen genopstiller)  - VALGT 
b. Valg af kasserer (ikke på valg - men Gitte Demant ønsker at udtræde, bestyrelsen foreslår Heidi 
Hjorth Hendriksen) – VALGT  
c. Valg af sekretær (På valg - Benjamin Nielsen ønsker genvalg) – GENVALGT  
d. Valg af menigt medlem (På valg - Henrik Madsen ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Linda 
Petersen) – VALGT   
e. Valg af menigt medlem (På valg - Frank Østergaard genopstiller) – GENVALGT  
f. Valg af menigt medlem (På valg - Jørgen Drewniak genopstiller) – GENVALGT 
g. Valg af menigt medlem (På valg - Nicolai Sams ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Anja 
Aage) – VALGT 
h. Valg af menigt medlem (På valg - Rene Jørgensen ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Heidi 
Schouboe Arpe) – VALGT . 
 
7. Valg af revisorer til bestyrelsen 
a. Valg af revisor (På valg - Lisbeth Persson ønsker ikke genvalg)  
b. Valg af revisor (På valg - Bente Laursen ønsker ikke genvalg) 
 
(Christian Jørgensen og Nicolai Sams blev valgt) 
 



8. Valg af revisor suppleant til bestyrelsen  
a. Valg af revisorsuppleant  (På valg - Linda Petersen genopstiller ikke) 

(Tina Steen Sørensen blev valgt). 
 
9. Godkendelse af kontingent  

(Drøftelse af kontingentet – ikke så meget størrelsen, men mere hvem der reelt betaler det, og 
hvordan medlemmerne registreres. Der skal i forbindelse med de første møder i den nye 
bestyrelse drøftes hvordan der skal arbejdes med medlemsliste og kontingent).  
 
10. Eventuel 

(Begrebet ”Tvungen frivillighed” eller stillingtagen blev taget op som en udløber af dialogen ved 
klubbens generalforsamling. Der var for og i mod og dialog omkring forskellige måder, at gøre det 
på. Eva Ingeviold, nyvalgt formand for B 73 Slagelse var tilstede og kunne informere om, at 
klubbens bestyrelse som noget af det første i 2020 sæsonen vil etablere et udvalg, der skal se på 
det at være frivillig, og hvordan der rekrutteres nye). 

  



Bilag 1 
 
 
Årsberetning B73 Støtteforening 2019-20 

2019 var det meningen at det skulle være et stille år hvor vi skulle stoppe lidt op for at evaluere og 
optimere de mange ting der var sat i gang de forgange 2 år. Vi gjorde i 2017 og 18 en masse for at 
gøre faciliter og klubhuset mere attraktivt for klubbens medlemmer.  
Vi lavede også en del processer om, som f.eks. pasning af cafeteria pr dag frem for pr ugebasis.  
Planen var at 2019 stort set kun skulle bruges på at få disse processer optimeret. 
Men det endte alligevel med at blive et år med mange nye tiltag og større ændringer. 
 

Ved opstart i april holdt vi Smørrebrøds arrangement for andet år i træk. Det betød igen at vi i 
foråret - efter arrangementet - stort set havde en fyldt kalender med cafeteria passere. Succesen 
blev gentaget i efteråret – dog ikke helt med samme tilslutning. Men stadig meget positivt.   
 
Rene lavede samme med Mette en guide fin guide til hjælpere. Det er en levende guide og der skal 
bygges på den løbende. 2019 blev året hvor den virkeligt bestod sin prøve og den har hjulpet 
mange, når der har opstået spørgsmål. Et godt værktøj til især de nye, så de ikke står på helt bar 
bund når de starter op som hjælpere i vores forening. 

Sponsorvæggen blev der igen i 2019  år sat ekstra 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 blev lovet og givet som 
direkte sponsorat til Vildbjerg udvalget, som brugte dem til betaling for 2 busser ved deres 
fantastiske tur i sommerferien. Ved stævnet deltog mere end 220 b73 medlemmer og det er 
præcis arrangementer som dette, der fremmer vores fællesskab i klubben. Jeg håber 
støtteforeningen igen i 2020 kan blive enige om at pengene fra sponsorvæggen skal gå ubeskåret 
til Vildbjerg udvalget og deres arrangement. 

Billedvæggen blev lavet i 2018. Det var efter mange timers redigering og samling af billeder 
igennem et helt år, at den blev sat op i spillergangen. Det er 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. Men flere har i 2019 efterspurgt muligheden for endnu flere billeder. 
Så mon ikke vi i 2020 bør kigge på at en tager den opgave i vores udvalg? 

Vi havde både i 2017 og 2018 forsøgt os med afholdelse af en stor fælles tak for hjælpen fest. 
Begge gange gode fester men med begrænset tilslutning. Så i 2019 blev der i bestyrelsen vendt 
mulighederne for alternativer, og vi var hurtigt enige om at forsøge med en anden form for 
belønning for årets hjælp. Løsningen blev at de hold der hjalp til i vores cafeteria, skulle have 
mulighed for at søge støtteforeningen om tilskud til deres hold.  
 
Det har fungeret og vi har udbetalt penge til flere af holdene igennem året og til forskellige ønsker. 
Ved første møde her I 2020 skal den nye bestyrelse have evalueret om det er den rigtige model og 
senest ved smørrebrøds arrangementet have fundet den endelige model vi vil gå med i den 
kommende sæson. 



Vores meget populære bankospil blev desværre ikke afholdt i 2019. Line stoppede sidste år i vores 
bestyrelse og vi søgte derfor via Facebook om hjælp til opgaven.  En forælder sprang på i august og 
lovede os at stå for det. Han gav os helt frem til slutningen af september via mail og SMS løbende 
meldinger tilbage om, at alt var fint. Men da vi indkaldte til møde i oktober, var han som sunket i 
jorden. Da vi endeligt fik fat i ham i starten af november, var meldingen at han for længe siden 
havde sagt fra. En rigtig ærgerlig situation der betød at vi måtte aflyse bankospillet i sidste øjeblik, 
til stor ærgrelse for os og klubben medlemmer. 
 
Men den gode nyhed er, at vi 2020 har vi fået lovning fra en god gammel kending af klubben, som 
vil påtage sig opgaven for støtteforeningen. En event hun vil få det overordnede ansvar for – men 
som vi selvfølgelig alle skal hjælpe til som vi plejer. 

 
Skolefodbold-stævnet med Støtteforeningen som arrangør blev afholdt for 5. år i træk i 
Antvorskov-hallen i januar måned. Det var med rigtig god tilslutning hvor mere end 550 børn 
deltog. Der var yderligere i år stor opbakning på lægterne og det endte yderligere med en masse 
larm og til sidst 1200 flødeboller til hele Marievangsskolen, da de rendte med heppepokalen. 
 
Vi bad i 2019 fodboldklubben om at stille med et par mand, der stille og roligt kunne komme ind i 
tingene med henblik på senere overtagelse af stævnet fra støtteforeningen. 
Desværre blev de 2 personer af forskellige årsager forhindret, men vi har fået lovning på at der vil 
komme et par nye navne fra klubben i 2020, så vi kan få startet processen. 

 
Automaten i forgangen blev indkøbt i 2017 og blev prøvet af i 2 år. Men vi erkendte sidste år at 
det forsøg ikke var en succes og den blev brugt for lidt. Derfor blev den solgt igen i 2019. 
 
Vores regnskab for 2019 endte igen rigtig flot. Vi nåede igen vores mål på omsætning og mere til. 
Og det på trods af at vi ikke havde landskampe i 2019.  
 
Vi har stadig bundet en del penge i både huer og halstørklæder. Så et rigtig flot resultat alt taget i 
betragtning. 

Udbygningsprojektet blev færdiggjort i 2019 og ligger nu klart, så vi kan sende ansøgning til 
kommunen Der er udarbejdet tegninger der skal erstatte de gamle nedslidte pavillioner.  

Hele projektet er regnet igennem af Niels Lien og kan nu endeligt sendes til kommune. Vi har 
selvfølgelig måtte vente på at klubbens projekt med ny kunstbane blev godkendt, så vi ikke havde 
2 store ansøgninger på samme tid. Banen bliver anlagt her i 2019 og vi kan nu gå all-in med vores 
udbygning. Jeg holdt i forrige uge et møde her i vores klubhus med Sofie Janning, som er formand 
for Socialdemokraterne i Slagelse. Hun sidder i byrådet og er socialdemokraternes forhandler, når 
de kommende budgetforhandlinger starter. 
Hun lovede at bakke fuldt op om vores projekt og kom med hints til hvad vi kunne gøre for at sikre 
vi fik den nødvendige opbakning fra alle partiformænd. Dette er en proces vi meget snart skal have 
startet op. 

Støtteforeningen lavede i 2018 en aftale med Ejner Hessel om muligheden for at låne biler inklusiv 
drivmidler kvit og frit. Denne aftale kørte også i 2019 og blev brugt mere end 60 gange. I toppen 



ligger især 3-4 hold. Jeg har netop i sidste uge afholdt møde med Peter fra Ejner Hessel og han har 
tilkendegivet at de også i 2020 ønsker at være sponsor for klubben. Mit og deres ønsket er at vi får 
udbredt aftalen til at alle i klubben ønsker at benytte sig af den, så det er en opgave den nye 
bestyrelse må sætte sig ned og kigge på. 

Jeg har personligt længe haft et ønske om at komme af med udlejningstjansen, så i august ansøgte 
vi via sociale medier en ny koordinator. Den meldte Anja Aage sig på og tog fra dag 1 ansvar for 
hele processen.  Efterhånden er hun kommer så meget ind i det at tingene kører af sig selv 
igennem hende. Hun har netop opsat tilrettede retningslinjer og lavet små optimeringer for at få 
tingene til at glide bedre. Et fantastisk arbejde der bliver lagt i det og hun sørger ligeledes for selv 
at koordinere evt. rengøringer imellem udlejningerne med vores rengøringsassistent Roan. 

Ligeledes søgte vi senere om hjælp til cafeteria-koordinator tjansen og en hjælper til koordinering 
af Ejner Hessel bilerne. Det lader til at vi også har fundet et par kandidater til disse tjanser. Heidi 
Arpe har lovet at hjælpe lidt til omkring påsætning af personel og koordinering af denne opgave og 
Maria Øhlenschlæger har lovet at hjælpe med koordinering af biler fra Ejner Hessel. Vores forsøg 
med at sælge konkrete jobs må siges at virke. Det er rigtig dejligt med nye folk på de enkelte 
opgaver og det frigiver tid til at bestyrelsen kan kigge på andre nye spændende tiltag. 
 
I 2018 fik vi en projektor sponseret af Forlev vognmands forretning. Og netop i sidste uge 
landende vi en fantastisk sponsoraftale med Forlev Vognmands forretning, som fremadrettet har 
lovet at tømme både en extra opsat skralde container 

Rema 1000 har også netop igen tilkendegivet at de giver os 5000kr i 2020, til køb af rengørings 
artikler og diverse fra deres forretning.  
 
Internet4U har også forlænget aftalen med os og vi har derfor gratis internet fra dem i hele 2020 
igen. 

På sponsorsiden fik vi sidste år tegnet sponsorat med Revisor Rene Andersen fra Sorø, som 
igennem året har hjulpet på sidelinjen og udarbejdet vores årsregnskab i tæt samarbejde med 
vores nuværende kassere Gitte.  

Desuden er vi nu så heldige at fiberkabel blev bestilt sidste år og er i sidste uge tilsluttet, så vi kan 
vælge at tilkøbe dette. Det er et kæmpe plus for vores hus, da vi nu er i stand til at afholde større 
eSport events og evt. LAN arrangementer. Det giver os også muligheden for at tilkøbe Tv-Pakker 
fra Fibia, hvis vi på et senere tidspunkt vil afholde f.eks. landskamps aftener igen. 

Og hvad så med 2020? Der er sket rigtig meget de seneste 3 år. Mange nye ting er sat i søen – 
nogle er gået rigtig godt andre mindre godt. Men vi har prøvet det af for at gøre faciliter og 
mulighederne bedre for klubben. 
 
Året 2020 bliver formentligt lidt mere stille. Vi skal sammen evaluere og stabillisere tingene. Vi skal 
sikre at alle de nye tiltag fungere optimalt og sammen arbejde for at støtteforeningens processer 
er optimeret. Og så skal der laves en ny 3 års plan af den kommende nye bestyrelse i tæt 
samarbejde med fodboldklubbens bestyrelse. Vi håber at vores samarbejde kan få et løft og boost 
her i 2020.   



Jeg har personligt et stort ønske om at vi kan få klubben med på at gøre en indsats for at få flere 
frivillige til. Derfor foreslog vi også at klubben indførte en form for tvungen frivillighed ved den 
netop afholde generalforsamling. Klubben bestyrelse tilkendegav at de vil se på processen, så det 
glæder vi os meget til at være en aktiv del af. 

Jeg sagde sidste år at jeg ønskede at træde tilbage som formand, hvis en i udvalget ønskede at 
tage over. Men der er ikke rigtig nogen der har meldt sig som mulige kandidater og derfor er jeg 
også villig til at tage en år mere. Især hjælpen fra Anja det sidste halve år, har givet lidt mere luft. 
Og kan vi få det frivillige endnu mere i gang og dermed aflaste mig fra dagligdags opgaver, tror jeg 
at det nok skal gå.  

Her til slut skal vi lidt vemodigt sige en stor tak til Gitte, Rene og Henrik Madsen for indsatsen de 
sidste 3 år i støtteforeningen. De vælger alle 3 at træde ud og give plads til nye frivillige kræfter. 
Det har været en stor fornøjelse at have jer med i udvalget. I har hver især været gode til at 
bidrage med jeres hjælp. Gitte – du har haft en stor tjans med at få startet vores regnskab op i 
economic og få det rettet til, så vi nu kan se statistisk år for år. Noget der har været på min 
ønskeliste længe. Stor tak for din indsats. 
Rene du har haft en stor opgave i bla. koordinering af alle hjælperne til vores cafeteria. Selv når 
det har set sort ud er det ofte lykkedes at finde en løsning alligevel. Du har også været 
støtteforeningens mand, når vi har hjulpet til ved lyserød lørdag og Slagelse Festuge. 
Jeg forstår dog at du vil fortsætte med disse 2 ting, så du forsvinder heldigvis ikke helt fra klubben.  
Madsen du har haft ansvar og hjulpet med diverse opgaver igennem årene og har altid været god 
til at træde til når vi har manglet hjælp til de forskellige opgaver. Du træder ud af bestyrelsen, men 
jeg er sikker på at vi nok stadig skal se dig heroppe alligevel. 

I vil selvfølgelig alle 3 blive savnet og jeg vil personligt gerne takke jer alle, for at have være en del 
af det - vi har været igennem - i den 3 års plan vi lavede, da jeg trådte til som formand.  Det er ikke 
altid vi har været enige, men alligevel er vi alle på en eller anden måde kommet frem til nogle 
løsninger.   

John har været ude og købe en lille ting til jer hver. Håber det kan bruges. 

Det var ordene fra mig. Tak til alle for indsatsen i 2019. Det har været en stor fornøjelse.  

 

 


