Boldklubben af 1973 – Slagelse

Hjorthøjvej 57
4200 Slagelse

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsesmøde
Tirsdag d. 14 AUG 2018 kl.19.00
Referat
D. 15. august 2018
Deltagere:
Mie Maagaard, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Jens ”Chris” Lauritsen, Lasse Grathwohl og
Kenneth Voldstedlund (Volle).
Afbud: ingen.
1. Godkendelse af referat fra seneste hovedbestyrelsesmøde d. 10. juli 2018.
Referatet godkendt uden bemærkninger.
2. Nyt fra formanden
a. ”Lyserød lørdag”
Gennemføres som støtte til Kræftens bekæmpelses indsamling lørdag d. 6. oktober 2018 med
et stort antal hjemmekampe på Stadion Vest. Emnet behandles på næste bestyrelsesmøde,
idet Lyserød lørdag i Slagelse Kommune skal drøftes på næste ”Formandslounge i Slagelse
Kommune” mandag d. 20 august.

b. Offentlige referater fra møder og nyhedsbreve
For at styrke information om bestyrelsens arbejde og opgaver gøres referater fremover
tilgængelige på klubbens hjemmeside. Personsager og fortrolige emner medtages ikke
i referater.
c. Nyhedsbreve
Bestyrelse og udvalg bør skrive nyhedsbreve om aktuelle emner, nyheder og generel
information. Nyhedsbreve lægges op på hjemmeside og sættes også op i klubhuset.
d. Herreungdom
Ny udvalgsformand bliver præsenteret ved et trænermøde d. 22. AUG 2018.
e. Fælles trænermøde
For at synliggøre klubbens trænere, udvalg og bestyrelse samt styrke sammenhold på
tværs planlægges et fælles trænermøde ultimo september 2018.
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f. Tanker for indsatsområder
Der er aftalt et klubudviklingsforløb, støttet af en DBU-konsulent, mhp. at styrke
klubmiljø og fællesskab. Forløbet er aftalt gennemført fra september 2018 til januar
2019. Det handler f.eks. om at styrke fællesskabet på klubbens hold og afdelinger
samt styrke klubmiljøet for spillere, trænere, forældre, gæster og sponsorer mv.
g. Bane 3 på Stadion Vest
Bane 3 skal renoveres med eftersåning og topdressing efter den alvorlige
tørkeperiode. Volle kontakter Slagelse kommune entreprenørservice d. 15. AUG for en
opdatering. Banen skal forventes lukkes for træning og kampe i en kortere periode.
h. Møder med støtteforeningen
Koordination mellem fodboldklubben og støtteforeningen holdes frem over ca. en gang
hver måneden. Det afløser deltagelse i hinandens bestyrelsesmøder. Mie og Volle
mødes fremover med Paw (+) fra B73 støtteforening.
3. Nyt fra næstformanden
a. Der er temmelig mange rettelser til kampplanen, og det kræver en del administration
og opfølgning.
b. Eftertilmelding af flere hold til DBU efterårsturnering 2018 er lykkedes.
c. Støtter herreungdomsafdelingen med udarbejdelse af nye trænerkontrakter dækkende
efterår 2018.
d. Afventer levering af fire nye femmandsmål. Er bestilt ved Slagelse kommune.
4. Nyt fra kassereren
a. Økonomi følger tilfredsstillende budget 2018. Resultatopgørelse for JAN-AUG 2018
udleveret og gennemgået under mødet.
b. Udbetaling af honorar til trænere for forår 2018 er under behandling.
5. Nyt fra Kvinde- og pigeafdelingen
a. U12 piger ønskede hjemmekampe søndage, men er blevet kampsat til onsdage. Mie
undersøger ved DBU hvorfor DBU ikke altid følger klubbens anmodninger i klub office
ved tilrettelæggelse af turneringer. Det er ikke baneudvalget, der har flyttet disse
hjemmekampe.
b. To ”TV-tårne” mellem bane 1 og 2 er under opsætning.
c. Afdelingens hold er startet op og er kommet godt i gang.
6. Nyt fra Herre- og drengeafdelingen
a. Der er fortsat en temmelig stor tilgang af seniorspillere. Dejligt at se gamle B73 spillere
vende tilbage samt se nye medlemmer. Et par ”normale” medlemmer er ikke startet,
og skal vist mindes om, at efterårssæsonen er startet.
b. Enkelte trænerkontrakter udestår, men er under forhandling.
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7. Materialer
a. Udvalget erindrer om opgavefordeling i udvalget: alt vedr. trænerpakker samt trænerog spillertøj aftales ved Linda. Volle håndterer resten vedr. materialer.
b. Der er løbende justering af materialer til de enkelte hold f.eks. i takt med at antal
medlemmer ændres.
c. En større oprydning i boldrum er afsluttet.
d. Boldkvalitet blev drøftet for de forskellige aldersgrupper og niveauer.
8. Kommende møder og aktiviteter
a. Trænermøde i herreungdom onsdag d. 22. august kl. 19.00 støttes af bestyrelsen, idet
ny udvalgsformand præsenteres.
b. Kultur- og Fritidsudvalget har inviteret til dialogmøde d. 4. september 2018, hvor målet
er at få input og inspiration til at gentænke rammer for idræts- og fritidslivet i Slagelse
Kommune - både i og udenfor hallerne. Lasse, Thomas og Chris deltager. Chris
tilmelder.
c. Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 18. september kl. 19.00 (hos Daniel).
d. Opstart af klubudviklingsforløb aftales efter Mie har talt med DBU klubkonsulent.
9. Eventuelt
Der er genoprettet et sponsorudvalg i klubben,- pt. med Volle, Nihat Carkaci, Morten
Stubert og Linda Pedersen. Udvalget arbejder pt. med en række ideer og undersøger
muligheder. Udvalget udarbejder et forslag til koncept herunder opgaver og beføjelser, der
sendes til godkendelse i bestyrelsen.

Referent: Chris
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