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Hovedbestyrelsesmøde d. 6. NOV 2018 
Referat 

 D. 7 NOV 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. DBU klubforløb for B73 hovedbestyrelse 

Opstartsmøde i uge 48? D. 26.-28. NOV kl. 18.30 er mulige datoer for 
bestyrelsen.  
Aktion: Mie aftaler snarest muligt første mødedato med DBU-konsulenten.  
 

b. Tøjpakker 
Har med sponsorudvalget drøftet den årlige faste trænertøjpakke, der er en 
del af trænerhonoraret. Skal klubben ændre praksis så der gives en udvidet 
start-tøjpakke, der dækker behov for vinter og sommer, og så ikke længere 
udlevere en årlig pakke? Baggrunden for overvejelserne er, at mange 
trænere oplever, at de egentlig ikke behøver en række årlige supplerende 
tøjpakker når der er opbygget en sommer- og vinterkollektion.  
Emnet drøftes fortsat i 2019 inden nye kontrakter indgås sommer 2019 
herunder om der f.eks. skal være krav om tilbagelevering af dele af tøjpakken 
ved afgang som træner.       
Indeværende trænerkontrakter skal opfyldes vedr. tøjpakker. 
 

c. Sponsorarbejdet 
Ikke noget nyt siden seneste møde.  
Aktion: Volle arrangerer snarest et møde i det nye udvalg.  
 

d. Budget 2019 
Der er behov for møde om budget 2019. 
Aktion: Møde i klubhus d. 15. NOV 2018 kl. 19.00 mellem de tre 
udvalgsformænd, kasserer og formand.  
 

e. Banefordelingsarbejdet 
Der ønskes en fast træningsplan, der er udgangspunktet for opdeling af baner 
og haller i en idealsituation med medlemmer i alle årgange og ”normal” antal 
hold pr. årgang. Denne plan skal være klubbens faste træningsplan og danne 
udgangspunkt for evt. behov for justeringer hvis der f.eks. er ekstra mange/få 
medlemmer i en årgang eller en årgang midlertidig helt mangler i klubben.    
Aktion: Møde om optimal banefordeling d. 19. NOV 2018 i B73 klubhus kl. 
18.00 med deltagelse af Mie, Daniel, de tre udvalgsformænd og Chris. 
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f. Kontingent  
Der meldes nye ungdomsmedlemmer ind i klubben i november, efter 
efterårssæsonen er slut. De betaler, i udgangspunktet, ½ kontingent for en 
halv sæson. Det gennemføres via henvendelse til kasserer, der indmelder 
dem via Klub Office og sender det reducerede kontingent direkte til 
medlemmet.  
Indmelder et nyt medlem sig via klubbens hjemmeside betales altid et fuldt 
kontingent for ½ sæson. Her vurderer kasserer så, ud fra indmeldelsesdato, 
om de skal friholdes for at betale det næste ½-års kontingent.   
 

g. Lokalplan for boligområdet Kirsebærbakken i offentlig høring 
Lokalplanen, der er i høring frem til d. 4. januar 2019, beskriver en 8-mands 
fodboldbane i den sydvestlige del af området med et hegn ud mod 
omfartsvejen som en del af et grønt område langs omfartsvejen. Der er 
skitseret bebyggelse i den østlige del af arealet.    
Aktion:  
- Chris og Kenneth deltager i en orientering om lokalplansforslaget d. 14. 

november i Vesthallen.  
- Mie kontakter Slagelse Kommune vedr. B73 strategiske ønsker om mere 

kunstgræs med lys.  
- Bemærkninger til lokalplansforslaget drøftes ved næste bestyrelsesmøde 

og fremsendes inden d. 4. januar 2019. 
 

2. Nyt fra næstformanden 
a. Flere trænere ønsker en fast opbevaring af bolde og veste mv. i haller.  

Aktion: Volle undersøger om fælles opbevaring af bolde kan arrangeres. 
Husk pigehold spiller alene futsal.  

b. Træningsplaner indendørs og udendørs vinter 2018/2019 er udsendt efter en 
række justeringer. Retningslinjer for principper for hvem der træner hvor og 
hvornår skal fastlægges og være bedre kendte så halvårlige frustrationer 
blandt spillere, trænere og forældre reduceres. Der er tilbagevendende 
problemer med at forstå hvornår børne-, ungdoms- og seniorhold kan træne 
stærkt dimensioneret af klubbens begrænsede antal baner og haltimer.    
Aktion: indgår i mødet d. 19. NOV om ideel banefordeling.     

 
3. Nyt fra kassereren 

- Regnskab JAN-OKT 2018 blev gennemgået. Større udgifter til kurser end 
planlagt, men ellers følger klubben fint det lagte budget.  

 
- Vær opmærksom på, at ved budgetplanlægning 2019 skal der tages hensyn 

til, at Slagelse Kommunes medlemstilskud falder 5%. Hav ved budget 2019 
især fokus på udgifter til trænere og materialer, hvor det enkelte udvalg har 
indflydelse på udgiftssiden.  En række andre faste udgifter er relateret de 
enkelte holds turneringsudgifter mv, og det kan udvalgene ikke ændre meget 
på.  
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4. Nyt fra Kvinde- og pigeafdelingen 

- Ser på organisationen af de ældste pigehold.  
- D. 5. december er der et arrangement med DBU U16 pigelandholdstræner, 

Frank Johnsen, på Stadion Vest. Alle klubbens trænere er inviteret og er 
meget velkomne.   

- Samarbejdet med Brøndby skal genforhandles. Der er samtidig skiftet 
kontaktpersoner ud i Brøndby så nye møder er ved at blive aftalt mellem B73 
og Brøndby.  

 
5. Nyt fra Herresenior 

- Ser efter ny træner for at afløse de midlertidige trænere.  
- Lukker herresenior 4. holdet.   

 
6. Nyt fra Herreungdom 

- Det er lykkedes at finde nye trænere til afdelingen. 
 

7. Materialer 
Understreger, at det alene er Volle (materialer), Linda (tøj) og de tre 
udvalgsformænd, der kan bestille varer i Sportigan klub & erhverv.  

 
8. Kommende møder 

• Møde om budget 2019 d. 15. NOV kl. 19.00 i B73 klubhus.   
• Møde om optimal banefordeling d. 19. NOV kl. 18.00 i B73 klubhus.  
• Opstartsmøde i klubudviklingsforløb i uge 48 (Mie aftaler endelig dato med 

DBU).  
• Bestyrelsesmøde d. 17. december kl. 17.15 i B73 klubhus.  
 

9. Eventuelt 
- Daniel:    

• Nyt trådhegn bliver etableret ved Marievang. 
• Der bliver flyttet flere mål til kunstgræsbane. 
• Der er en ledig haltid sent mandag aften. Taler med flere hold om den 

ledige tid. Hvis tiden ikke kan udnyttes så returnerer tiden til Slagelse 
Kommune.   

• Der er fortsat 35 medlemmer uden aktiveret fodboldpas.  
Aktion: Daniel og Mie kigger på fodboldpas.    

 

 

 

 

Referent: Chris 


