
Bjerregrav boldklub støtteforening - Årsberetning 2019: 

Hvis vi ser på året der er gået, er støttens aktiviteter droslet ned til et 

minimum. Vi har i bestyrelsen, af forskellige årsager, ikke haft overskud til at 

koncentrere os om meget mere en at drifte. Vores primære opgave har været at 

holde cafeteriet kørende, og der er vi rigtig glade for at have fået Lene, Lone og 

Martin med siden sidste generalforsamling. Per Tøttrup er fortsat hjælper og holdes 

godt kørende af Jesper, som også varetager en del flere praktiske opgaver som 

fødevare kontrol, status, opfyldning, fryser udskift osv. – du er en vigtig ressource. 

Helle har været god til at få styr på vores bidrag til diverse hal aktiviteter, og Lone, 

Lene og Martin har bidraget med et stort stykke arbejde i at holde cafeteriet godt 

kørende med at få noget langet over disken – det afspejles også i regnskabet - FLOT.  

Aktiviteter: 

• DGI: 

o Bogholderfunktionen kører rigtig godt – sådan cirka 100 gange bedre end det 

vi kom fra… 😊 

• Sct. Hans 

o Støtten har i 2019, udover de mange aktiviteter i hallen, været involveret i 

Sct. Hans hvor der var gang i grillen og omsætningen satte rekord - selv vejret 

var godt.  

• Fin familie fredag  

o Kører også stadig på skinner hver 6. fredag med 100 til 150 pers. Dette 

arrangeres af et FFF hold, som klarer opgaven til UG uden bestyrelsens 

deltagelse. Tak for jeres indsats, der ligger altid et godt overskud i kassen når 

der går glade familier fra hallen. 

• Byfest 

o Til byfesten havde vi ølvogn hele weekenden, FFF fredag aften og go 

opbakning til fællesspisning i aktivitetshuset.  

• Støtte Lotto  

o Gitte Vonsild har valgt at trække sig fra støtte lotte – så er der en der kunne 

tænke sig at overtage er pladsen ledig. Der er et fint overskud til 

støtteforeningen ift. den arbejdsindsats det kræver. 

• Afslutning: 

o Til sidst vil vi fra bestyrelsen sige en stor tak til alle dem der har hjulpet med 

alle de praktiske opgaver der har været hen over året, uden den hjælp vil 

tingene ikke kunne fungere. 


