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Hvordan kom der penge i kassen?
De aktive medlemmer har selvfølgelig betalt kontingenter, for
at være med. Det er der nok ikke noget nyt i og der er sikker
heller ikke noget nyt i, at disse penge som regel aldrig slog til.
Derfor har det altid været en opgave for foreningen at skaffe
flere penge, for at få det hele til at løbe rundt.
Når man ser lidt på regnskaberne, som har været tilgængelige
gennem årene, kan man i kassebogen fra 1941-42 se, at det
aktive kontingent lå på 2-3 kr. halvårligt og at et passivt kontingent var helt oppe på 1 kr. – godt nok for hele året.
Når man undersøger udgifterne måtte foreningen af med 3 kr. til et dommerhonorar, 2,80 kr. til
husmandsbrandkassen og 9,90 kr. til en annonce i avisen ”socialdemokraten”. Alle beløb, som
kunne få enhver klubkasse til at bævre 
Hvad gjorde man så for at få det hele til at løbe rundt?
Jo, der blev arrangeret andespil og baller på Esrum kro. Overskuddet på et andespil, kunne snige
sig op på godt 300 kr. og til ballerne solgte man indgangstegn til et beløb på 1,25 kr. pr. person.
Der var til ballet i 1941 ikke mindre end 168 deltager, så her blev indtægten 210 kr. Nu var det altså under krigen, så kroen skulle have betaling for opvarmning af salen. Det kostede 58 kr.
Det skal lige nævnes, at der ved generalforsamlingen den 28. oktober 1941, var 587,07 kr. i kassen og 497,20 kr. på en bygningskonto. Hvad denne bygningskonto var til, ved jeg ikke.
I 1966 var kontingentet steget til 12 kr. halvårligt og et flæskespil på Esrum kro gav et overskud på
ikke mindre end 440 kr. Her var der 1 hel gris på gevinstlisterne.
Kassebeholdningen var ikke blevet støre i de forgangne 25 år. Der var nu 419,19 kr. i kassen, men
det skal retfærdigvis nævnes, at EIF i dette år genopstod efter at have ligge i bero i ca. 6 år.
I 1970 var kontingentet røget op på 12 kr. for seniorer og 3 kr. for ungdomsspillere. Dette ikke pr.
halvår, men hver måned. Passive medlemmer måtte slippe 6 kr. for et år.
Kassebeholdningen havde det svært i starten af 70´erne og i 1973, gik det helt galt. På et tidspunkt
var der kun 97 kr. i kassen, men være var, at EIF skyldte en slagtervareleverandør, til flæskespillene, omkring 4.000 kr. Denne situation medførte, at EIF måtte optage et banklån på 5.000 kr.
I de følgende år er det faktisk gået rigtig godt for idrætsforeningens økonomi. I perioden 1975-84
opfandt man et socialt arrangement, som blev kaldt vejturnering. Der blev spillet ”showfodbold” på
Esrum stadion, hvor forskellige veje, firmaer, familier m.v. stillede med 5 mandshold + 2 udskiftere
og mødte hinanden. Det foregik over en uge, med afsluttende fest i det nye klubhus. Overskuddet
lå på ca. 6-7.000 kr. pr. år.
Ud over denne aktivitet deltog EIF i den lokale pinsefest i
skoven ved Tingbakken. Her var der omrejsende tivoli og
ikke mindst pinsebal i det opstillede telt. Her stod EIF for
salg af øl, vand m.v. Festen blev afhold i samarbejde med
Esrum Propforening og EIF var med i en 11 årig periode fra
1977-87. Overskuddet lå årligt på ca. 12-13.000 kr.
Man lå ikke på den lade side i EIF. Man fandt også energi
til at opføre revy i Mårum forsamlingshus. Her var det en
række aktive medlemmer, som var drivkraften i en sjov humoristisk og satirisk revy, på ”de skrå
brædder” i forsamlingshuset. Dette gjorde man i en periode på 5 år, fra 1982 til 85. Overskuddet
her var på ca. 5.000 kr. årligt.
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Det har ikke altid været pengene, som EIF er gået efter. Også det sociale for byens borgere har
været i højsædet. Fra 1983 til 87 var der i samarbejde med spejderne, arrangeret Sankt Hans bål
på idrætspladsen. Hvert år med en prominent båltaler. Heriblandt kan nævnes den nuværende
statsminister, Lars Løkke Rasmussen.
Da man sluttede pinsefesterne på Tingbakken, skulle der ske noget nyt. Man ville flytte til Esrum,
ved boldbanerne og målgruppen skulle være den lokale borger og selvfølgelig foreningens medlemmer. Det største arrangement i EIF´s historie blev søsat. Navnet var ”Sommerfest i Esrum” og
var en blanding af en præsentation af ikke så kendte sportsgrene, opvisninger, gøgl og optræden
og ikke mindst et knald af et foreningsbal i teltet på parkeringspladsen foran klubhuset.
Sommerfesterne kørte gennem 10 år fra 1988 til 97 og havde et gennemsnitlig overskud på små
40.000 kr. årligt.
Fra 1992 til 2005 har foreningen haft Kegleturnering på programmet. Denne aktivitet har lavet et
overskud på godt 20.000 kr. hvert år. Kegleturneringen overgik i 2006 til Tingbakkehallens venner
og eksisterer den dag i dag.
Da den nye Tingbakkehal blev taget i brug, var man ikke sen til at lave
indbringende aktiviteter i den. Ud over kegleturnering, har der også været familiebanko, 70’er 80’er og 90’er fester i hallen. Alle med rigtig gode
overskud til idrætten.
Som det kan ses, er idrætsforeningsarbejde ikke kun at få det sportslige
til at fungere. Det har i høj grad også handlet om at finde på ting der kunne fylde klubkassen med
penge. En lang række sponsorer har ligeledes været behjælpelige med at få hjulene til at rulle.
For første gang i EIF’s historie rundede man en kassebeholdning på over 100.000 kr. i 1989 og i
2003 rundede man de 200.000 kr. i kassebeholdning. En velhavende klub, vil nogen måske mene
– især idrætsforeninger, som har det svært økonomisk. Ja, det kan man måske sige, men foreningens ledelse, dens medlemmer og en masse andre gode borgere, som syntes området skal kunne
tilbyde sport og motion i området, har knoklet for de værdier foreningen har i dag, så stor tak til
dem.
Hvad foreningens status er i dag, ved jeg ikke, men driftsregnskabet i 2014 viste omkring 164.000
kr., så der er stadig en bestyrelse, som forvalter økonomien godt.
Peder Lund – feb.2016
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