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Hovedbestyrelsesmøde d. 18. september 2018 
Referat 

 D. 21. september 2018 

Deltagere:  Mie Maagaard, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Jens ”Chris” 
Lauritsen, Lasse Grathwohl, Kenneth Johansen og Kenneth ”Volle” Voldstedlund.   
  
Afbud: ingen. 

1. Nyt fra formanden 
a. ”Lyserød lørdag” d. 6. oktober på Stadion Vest 

Mange hjemmekampe på Stadion Vest d. 6. oktober udnyttes som ramme for et 
stort lokalt støttearrangement for kampen mod brystkræft. Fin opbakning og 
støtte fra sponsorer. En række særlige aktiviteter på Stadion Vest skal tiltrække 
gæster, og helst skabe et overskud til formålet. Som noget særligt spiller 
klubbens hold på dagen i lyserøde trøjer, der udbydes til åben auktion.  

Volle leder et koordinationsmøde d. 19. september hvor de sidste detaljer aftales, 
og et program færdiggøres til offentliggørelse. Især praktisk støtte til de enkelte 
sponsorer og boder mv. skal aftales. Lyserød lørdag afsluttes med 
grillarrangement ved klubhuset. 

b. Særarrangement forud for SBI 2. divisions hjemmekamp d. 7. oktober 
Som supplement til Lyserød lørdag gennemføres et støttearrangement på 
Slagelse Stadion søndag d. 7. oktober. Deltagere er U8 og yngre fra inviterede 
fodboldklubber. Op til fire små baner etableres i hjørnerne på Slagelse Stadion 
med blandede hold fra deltagere. Deltagergebyr på 25 kr. går til Lyserød lørdag. 
Forældre og tilstedeværende trænere leder kampene.  
Kenneth J. hjælper Mie med kampprogram efter tilmelding d. 26. sep.  

c. Klubforløb 
DBU klubforløb starter i oktober efter aftale med DBU. Tidsplan blev accepteret 
af alle.  

d. Sponsor 
Et oplæg drøftes på næste bestyrelsesmøde. Det foreløbige udvalg ønsker mere 
tid til forberedelse og udvikling af forslag til koncept, der skal godkendes i 
bestyrelsen. Ideer og tanker blev drøftet for at give Volle rammer for det videre 
arbejde.   

e. Nyhedsbreve 
Ønskes startet op medio oktober. Pr. ½-sæson udsendes to-tre nyhedsbreve 
med indlæg fra alle udvalg. Samles af Julie i et fælles nyhedsbrev. Udvalg skal 
forberede emner og planlægge at skrive indlæg. Drøftes igen ved næste 
bestyrelsesmøde.  
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f. Banefordeling 
Hvordan tilrettelægger klubben en optimal banefordeling i forårssæson og 
efterårssæson alene ved anvendelse af Stadion Vest og Marievang? Der 
planlægges et møde i bestyrelsen oktober/november hvor emnet drøftes af Mie, 
Daniel, Volle, Kenneth J. og Chris. Ligeledes kigges der på vintertræningsplanen 
2018/2019 mhp. en optimal plan, der tillige tager højde for hvornår de enkelte 
hold/årgange starter vintertræning (enkelte hold/årgange holder pause NOV-
DEC-(JAN)).      

2. Nyt fra næstformanden 
- Overdragelse til ny udvalgsformand for herreungdom er næsten afsluttet.  
- Venter på svar fra Politiet for enkelte indhentede børneattester. Svaret registreres 

i DBU Klub office under den enkelte træner. Børneattester indhentes normalt i 
august ved start på efterårssæson.   

- Retter snarest stamhold i Kluboffice mhp. opdatering af klubbens internet-
hjemmeside.  

- Pt. har 35 personer ikke aktiveret fodboldpas. Næstformand håndterer de 
resterende, der primært består af ikke-spillende medlemmer, trænere mv.  

- Tilmelder, i samarbejde med Fodboldskoleleder Daniel Flatau, klubben til DBU 
Fodboldskole 2019 når DBU åbner for tilmelding.    

3. Nyt fra kassereren 
- Budget 2018 følges fornuftigt. Ingen bemærkninger til budgetopfølgning.  
- Der arbejdes pt. med restancer for efterårskontingent 2018.  
- Der udestår betaling af honorar til få trænere.  
- Ved værdibevis (støtte fra Slagelse Kommune til særligt udsatte børn) kan der 

være en forskel mellem støttebeløbet og klubbens kontingent. Kasserer sender i 
udgangspunktet kontingent ud på forskellen til medlemmet.   

- I november 18 skal bestyrelsen drøfte ny model for klubbens budgetstyring, der 
planlægges implementeret ved budgetplanlægning 2019.   

4. Nyt fra Kvinde- og pigeafdelingen 
- Udvikler fortsat koncept for træning og ser på 2019.  
- Der er indgået samarbejdsaftale med Skælskør IF for damesenior (DBU 

klubsamarbejde), der giver mulighed for, at spillere kan spille for begge klubbers 
hold.  

5. Nyt fra Herresenior 
- Fortsat tilgang af seniormedlemmer, der naturligt presser de rådige 

træningsarealer. Ønsker at alle herreseniorhold træner på samme to dage i 2019.    
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6. Nyt fra Herreungdom 
- Velkommen til ny udvalgsformand, der straks efterlyste nye medlemmer til 

udvalget.   
- Forældreudvalg planlægges oprettet på hver årgang. Giver forventet et øget 

samarbejde mellem trænere og forældre samt måske også flere frivillige.  
- U12 drenge, der træner på Marievang, skal tilbydes et andet sted at træne frem til 

uge 41 pga. mangel på lys. Årgangen kan ikke træne tidligere pga træner 
arbejde. Placering af træning afklares med næstformand.  

- Alene én træner på U13 giver markante udfordringer for årgangen. Anvender pt. 
andre frivillige som holdledere ved kampe. Face book opslag gav ikke brugbare 
resultater. Har oprettet et opslag i DBU kluboffice under ledige trænerjobs. Ser 
igen i retning af herresenior som midlertidig løsning for at finde trænere 
(seniorudvalg støtter).    

- Et trafikuheld på Roarsvej i forbindelse med træning på Marievang har resulteret 
i, at to åbninger i beplantning og hegn langs banen midlertidig af Slagelse 
Kommune er lukket via ”byggehegn”. En permanent lukning etableres af 
kommunen.   

- En postkasse er sat op i materialerummet til konventionelt post (udvalgsformand 
læser også mails!).  

7. Materialer 
Volle melder igen om at forholdsvist højt forbrug af materialer, - især bolde. Opfordrer 
alle afdelinger til at pålægge egne trænere stor ansvarlighed og konsekvent 
optælling af bolde ved træning og kampe.   

8. Kommende møder 
• Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. november kl. 1900 ved Mie.  
• Særligt møde om banefordeling. Dato skal findes.  
• Model for budgetplanlægning 2019.  

9. Eventuelt 
Der har været mange positive reaktioner på, at referat fra bestyrelsesmøde lægges 
på hjemmeside.  

Referent: Chris

   


