Boldklubben af 1973 – Slagelse

Hjorthøjvej 57
4200 Slagelse

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 20. januar 2019.

Referat
23. februar 2019
Deltagere: Mie Maagaard, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Jens ”Chris”
Lauritsen, Kenneth Johansen, Lasse Grathwohl og Kenneth ”Volle” Voldstedlund.
1. Nyt fra formanden
a. Træningsplan for forår 2019
Ny træningsplan for forår 2019, udviklet af bestyrelsen, kan udsendes af
næstformand.
b. DBU Klubudviklingsforløb
- Det planlagte møde d. 5. februar 2019 blev aflyst pga. sygdom.
- Formand har holdt møde med en kandidat, der fortsat er interesseret i at
blive involveret i projektet. Nyt møde er planlagt mellem DBU-konsulent,
formand og kandidaten.
c. Generalforsamling 28. februar 2019
- Endelig dagsorden blev udviklet. Der er behov for at finde nye kandidater til
flere udvalg.
- Regnskab 2018 er ved at blive revideret.
d. Orientering om ”Hel Fritid” og DIF ”Get2Sport”
Koordinator, Lise Østergaard Pedersen, ved ”Hel Fritid” og ”DIF Get2Sport” fra
Center fra Kultur, Fritid og Borgerservice har sendt et oplæg til samarbejde.
Oplægget indeholder:
- At B73 ansætter en ansvarlig ressourceperson til at varetage udvikling af
ungdomsafdelingen i samspil med DIF get2sport. DIF Get2sport bidrager
med et honorar.
- Et projekt som ”unge fritidsjobbere”, der er et samarbejde DIF get2sport er i gang
med at opbygge med Helhedsplanen i kommunen. Det kan støttes med et honorar.
- Fokus på ”Den gode modtagelse” i klubben bl.a. via infofolder og get2coffee (kaffe
til forældre).
- Sommerferieaktiviteter, mini-sommercamp og fastholdelse af børn og unge fra
udsatte boligområder. (Evt. med støtte fra Slagelse Kommune).
- DIF støtte med træner- og frivilligkurser.
Bestyrelse godkender samarbejdet, der forventet skal indledes fra 1. april 2019,
og evalueres efter forårssæsonen 2019.
Herresenior og herreungdom kontakter kandidater, der skal involveres i
projektet.
Formand melder tilbage til Lise.
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2. Nyt fra næstformanden
a. Baneudbygningsprojekt ved bane 3
Projektgruppen (Kenneth, Daniel og Chris) har gennemført et opfølgende møde
og har orienteret Støtteforening om projektet samt klubbens prioriteringer.
Det er planlagt et nyt møde med forvaltning og udvalg i starten af marts 2019.
3. Nyt fra kassereren
a. Forslag til budget 2019 er klar til generalforsamling.
b. Regnskab 2018 er under revision.
4. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen
DBU talentcenter fra U14-piger og ældre er fortsat under planlægning i
samarbejde DBU og Slagelse Kommune (primært idrætskoordinator).
Et DBU-talentcenter skal især styrke rekruttering til talenthold samt DBU
pigelandshold fra U16. Et talentcenter vil involvere omegnsklubber via
invitationer af deres talenter til fællestræning.
Udvalget taler med kandidater som koordinator i projektet og samarbejdet på
tværs.
5. Nyt fra herresenior
Intet særligt nyt fra udvalget.
6. Nyt fra herreungdom
a. Københavns Universitet har kontaktet B73 i forbindelse med flere
bachelorprojekter. Studerende vil gerne besøge klubben og afprøve
træningsplaner og drøfte klubudvikling mv.
b. Der er ca. 60 tilmeldte deltagere i fastelavnsarrangementet d. 3. marts 19.
7. Materialer
Intet nyt.
8. Kommende møder og aktiviteter
a. Torsdag d. 28. februar kl. 19.00 i B73 klubhus: B73 Generalforsamling 2019.
b. Lørdag d. 3. marts 2019. Fastelavn for piger og drenge i de yngste årgange ved
B73 klubhus (se invitation på hjemmeside).
c. Onsdag 20. marts 2019 kl. 17.45 bestyrelsesmøde ved Daniel. Mødet
gennemføres under forudsætning af, at alle i den nyvalgte bestyrelse kan
deltage denne dag.
9. Eventuelt
Intet.
Referent: Chris

