Boldklubben af 1973 – Slagelse

Hjorthøjvej 57
4200 Slagelse

Hovedbestyrelsen

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 17. DEC 2018 kl.17.15 i B73 klubhus.
Referat
18. december 2018
Deltagere: Mie Maagaard, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Jens ”Chris”
Lauritsen, Kenneth Johansen og Kenneth ”Volle” Voldstedlund.
Afbud: Lasse Grathwohl.
1. Opfølgning fra seneste møder og godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Nyt fra formanden
a. DBU-klubudviklingsforløb: Status inden næste møde 9. januar 2019.
Første møde med DBU-konsulenten handlede om strategi for at omsætte
klubbens fire værdier: Rummelighed, Fællesskab, Udvikling og Respekt.
Værdien ”Fællesskab” er i fokus i det videre arbejde. Udviklingsforløbet handler
primært om rekruttering af frivillige til bestyrelse og udvalg samt flere trænere.
Der arbejdes bl.a. med opstart af forældreråd ved ungdomshold og øget
forældredialog.
b. Ombygning af baner på Stadion Vest.
Udkast til ansøgning om udbygning af arealet ved bane 3 med ny 11-mands
kunstgræsbane blev godkendt. Sendes af sekretær til Fritidsafdelingen i
Slagelse kommune den 18. december 2018.
Ansøgningen beskriver et forslag til udbygning af området sydvest for den
eksisterende bane 3. I forbindelse med anlæggelse af omfartsvejen i 2013 blev
dele af området udlagt som depot for overskudsjord. Andre dele af arealet er
beplantet og ejet af Slagelse Kommune. Ved at udnytte arealer ejet af Slagelse
Kommune kan der være to 11-mands fodboldbaner samt et ekstra
græstræningsareal.
c. B73 høringssvar til lokalplan for Kirsebærbakken.
Udkast til høringssvar blev godkendt. B73 prioriterer ikke, at Slagelse
Kommune anvender midler til en 8-mands græsbane på Kirsebærbakken.
Klubben anbefaler, at midler anvendes til ombygning af bane 3 (se forrige
punkt). Yderligere anbefaler B73, at Slagelse Kommune forbedrer
trafiksituationen ved Vestbyen og særligt ved Stadion Vest.
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d. Budget 2019.
Opfølgende møde om budget 2019 gennemføres den 16. januar kl. 18.00 i B73
klubhus. Mie, Thomas, Kenneth og Lasse deltager.
e. Status sponsorudvalg.
Flere potentielle medlemmer har trukket sig, og derfor bliver udvalget ikke
oprettet i denne omgang. Kenneth Johansen udarbejder forslag til et
midlertidigt sponsorkoncept indtil det er muligt at etablere udvalget. Forslaget
skal fortsat godkendes i bestyrelsen, og sponsorkonceptet skal kunne
udsendes senest d. 7. januar 2019.
B73 søger tre – fire personer, der er interesseret i at arbejde i klubbens nye
sponsorudvalg. Indgår i klubudviklingsforløbet.
f. Møde i januar 19 med Hel Fritid og DIF Get2Sport.
Slagelse Kommune har et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund om
indsatsen DIF get2sport, som støtter og hjælper lokale foreninger i udsatte
boligområder eller foreninger som rummer børn og unge fra disse
boligområder. Foreningerne støttes så frivilligkræfterne styrkes og foreningerne
får bedre mulighed for at modtage og fastholde børn og unge fra de udsatte
boligområder. DIF get2sport støtter med midler til bl.a. trænerkurser, rekvisitter
og satellittræning i fx boligområder.
Mie, Kenneth, Thomas og Chris deltager i et møde d. 7. januar kl. 18.00 i B73
klubhus.
3. Nyt fra næstformanden
a. Opfølgning: fordeling af haltider.
De justerede tildelte tider i Vesthallen fastholdes.
b. Oprydning af baner efter træning.
Stor opfordring til altid at rydde baner for mål efter træning. Der efterlades
desværre ofte 11-mandsmål ude midt på banen. Dagen efter tvinges børne- og
ungdomshold til at slæbe store og tunge mål væk igen.
4. Nyt fra kassereren
a. Status regnskab JAN-NOV 2018.
Tilsendes efter mødet. Regnskab ser fortsat fornuftig ud i forhold til budget
2018. Turneringstilmeldingsgebyr er fortsat en stigende udgift. Årsag er
særdeles stor turneringsaktivitet blandt klubbens børnehold. Det er positivt,
men skal ind tænkes i budget 2019.
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5. Nyt fra Kvinde- og pigeafdelingen
a. Status i afdelingen
- Udvalget drøfter forslag til kandidater til nyt udvalg efter generalforsamling.
- Har holdt møde med Slagelse Kommune og DBU vedr. talentarbejde for
piger. DBU ønsker at styrke talentarbejde for piger i kommunen og
regionen. Emnet drøftes videre på DBU og Slagelse Kommunes
FormandsLounge for fodboldklubber i kommunen.
- U18 pigehold er lukket ved at holdet rykkes op som damesenior, 2. hold.
6. Nyt fra Herresenior
a. Status i afdelingen
- Eftersøger fortsat nye udvalgsmedlemmer.
- Eftersøger fortsat en træner.
7. Nyt fra - og drengeafdelingen
a. Status trænere og udvalgsmedlemmer. Forslag til kandidater?
Mangler fortsat trænere i flere årgange, og eftersøger også yderligere en
målmandstræner til flere årgange. Har også ansat nye trænere.
ð Alle anmodes om at forsøge at rekruttere nye trænere til herreungdom.
Kontakt kenneth Johansen hvis I kender emner.
ð Alle anmodes ligeledes om at forsøge at rekruttere nye udvalgsmedlemmer
til herreungdomsudvalget. Kontakt Kenneth for opgaver og indhold.
Der holdes møde ultimo JAN 19 mellem herresenior og herreungdom om de
ældste ungdomsårgange i de kommende sæsoner.
b. Aktiviteter i afdelingen, bl.a. frivilligt arbejde og udlandsrejser.
U16 drenge har været særdeles aktive i frivilligt arbejde for at tjene penge til
årgangen. Vil dele deres erfaringer til øvrige årgange ved kommende fælles
trænermøde for at flere hold kan tjene penge til egne aktiviteter.
c. Fastelavn i B73
Planlægger en fastelavnsaktivitet for U12 og yngre (piger og drenge) søndag
d. 3. marts. Volle hjælper Kenneth. Indbydelse sendes primo februar.
8. Materialer
a. Status på tøjkollektion og trænerpakker.
Mie kontakter Linda vedr. tøjkollektion og trænerpakker. Status tilgår.
b. Status boldvogne.
Et tilbud fra en smed blev drøftet. Projektet fortsætter.
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9. Kommende møder/større aktiviteter
a. DBU-klubudviklingsforløb med DBU-konsulent, Jan B. Larsen, d. 9. januar kl.
18.00-20.00 i B73 klubhus.
b. Møde med Lise Østergaard Pedersen, Koordinator for Hel Fritid og DIF
Get2Sport under Slagelse Kommune. Chris kontakter Lise og får bekræftet
ønsket møde d. 7. januar kl. 18.00. [Mødet er bekræftet d. 18. december]
c. Spar Nord Cup 2019 i Antvorskovhallen d. 26. januar 2019.
d. Møde d. 16. januar kl. 18.00 om budget 2019.
e. Møde om optimal fordeling af træningstider d. 6. februar kl. 19.00 hos
næstformand.
f. B73 Generalforsamling d. 28. februar kl. 19.00 i B73 Klubhus.
g. Fastelavn for yngste årgange ved B73 klubhus (pige og drenge) d. 3. marts
2019.
10. Eventuelt
I.a.b.
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