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Bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. maj 2019 

19. maj 2019 

REFERAT 
 

Deltagere: Mie Maagaard, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Jens ”Chris” Lauritsen, 

Julie Særkjær Mathiesen og Kenneth ”Volle” Voldstedlund.   

Afbud: Kenneth Johansen. 

 
1. Indledning 

Ingen bemærkninger til referat fra seneste hovedbestyrelsesmøde d. 4. april 19. 

Dagsorden blev godkendt, idet Mie havde informationer fra herreungdom.  

 

2. Nyt fra formanden og fælles emner 

a. Status vedr. projekt “Get to sport” 
Mie og Nihat møder d. 15. maj Fritidsafdelingen i Slagelse Kommune om 
projektet.  
 

b. Status vedr. frivillighedsprojekt (DBU Klubudviklingsforløb) 
Fortsat forhandling om dato for næste møde med DBU-konsulent.  
 

c. B73 fælles trænerdag i efteråret 2019 
Bestyrelse planlægger en fælles aktivitet med temadag om førstehjælp 
herunder fokus på hovedskader, vidensdeling på tværs mellem trænere og 
holdledere mv. samt en social aktivitet. Der planlægges på en søndag i 
efteråret, hvor antal kampe minimeres når der tilrettelægges efterårsturnering.  
 

d. Manglende mål på Stadion Vest 
Slagelse Kommune kan alene finde midler til dele af klubbens ønsker om flere 
mål på Stadion Vest. 5-mandsmål prioriteres.  
 

e. Trænerkontrakter 
Bestyrelsen har startet et arbejde med at se på trænerkontrakter og honorar på 
tværs i klubben.  
 

f. Koncept for holdkasser 
Herreungdomsudvalg og kvindepigeudvalg skal udvikle klubbestemmelser for 
holdkasser med holdets egne indtægter. Der har været uenigheder, f.eks. hvis 
et hold ændrer sammensætning, et antal spillere stopper eller sæsonskift giver 
væsentlige ændringer for holdet eller årgangen.   
  

g. B73 samværdsdag 
Samværdsdag drøftes på næste møde via et oplæg fra Kenneth J.   
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3. Nyt fra næstformanden 

a. Panna baner 
Begge baner er slidte og i stykker. Repareres eller kasseres?  
Næstformand undersøger omfang af behov for reparation.  
 

b. Holdsport 
Arbejder fortsat for, at alle hold tilmeldes holdsport. Derved kan alle hjemme-
kampe vises på skærme i klubhuset med fordeling af baner og omklædning mv.   

 
4. Nyt fra kassereren 

a. En tilfredsstillende del af forårskontingent 19 er betalt. Mangler dialog med 

hold hvor spillere er stoppet uden de er udmeldt.  

b. Sender regnskab JAN-APR 19 via mail efter mødet.  

c. Baseret på regnskab indtil nu i 2019 anbefales det ikke at hæve kontingent 

som drøftet på generalforsamling. Afgøres ved næste bestyrelsesmøde.   

 

5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

Udvalget behandler næste sæsons trænerteam og holdsammensætning.  

 

6. Nyt fra herresenior 

Afventer det sportslige resultat af forårssæsonen og udviklingen i spillertrupperne.  
 

7. Nyt fra herreungdom 

Mia gav en kort status fra Kenneth J.   

 

8. Materialer 

Boldrum ombygges inden 1. august mhp. at kunne udnytte kommende nye 
boldvogne. Det er et større byggeprojekt, der kræver frivillige. Kenneth V. leder 
dette projekt. 
 

9. Kommende møder og aktiviteter 

Bestyrelsesmøde d. 13. juni kl. 17.00-18.30 ved Daniel.   

 

10. Eventuelt 

a. Næstformand skriver ud til alle trænere, at d. 13. juni 2019 siger bestyrelsen 
tak for sæsonen til trænere og holdledere Der serveres pølse og øl/vand kl. 
19.00-21.00. Tilmelding nødvendig.  

b. Der er i alt 14 hold tilmeldt (220 deltagere) til Vildbjerg Cup.  
c. Planlægning af deltagelse med frivillige i Slagelse Festuge 2019 forløber 

tilfredsstillende.   
d. Planlægning af DBU Fodboldskole 2019 forløber tilfredsstillende. Der er ca. 30 

ledige pladser.   
 
 

Referent: Chris 


