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Bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 5. september 2019 kl.17.30-19.00  

D. 8. september 2019 

REFERAT 

 

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

Julie Særkjær Mathiesen, Kenneth ”Volle” Voldstedlund og Kenneth Johansen. 

 

1. Indledning og godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt.  

 

2. Nyt fra formanden 

a. Get to sport 
Projektet er startet meget fint efter nyt møde med Lars Kruse og Malene Enersen 
Maagaard. Nihat vil, sammen med DIF og repræsentant fra Slagelse Kommune, 
fortælle om sit arbejde til klubbens ungdomstrænere.  
 

b. Tøjpakker 
Stort set alle trænere har fået tøjpakke. Kræver opfølgning i alle afdelinger.   
 

c. Skolefodbold 
B73 støtteforening har kontaktet bestyrelsen for at anmode om støtte til planlægning 
til skolefodbold. Der efterlyses personer, der kan deltage i planlægningen af 
stævnet, der næste gang gennemføres i starten af 2020. Herreungdom har et par 
kandidater, der kan indgå i projektet fremover. Kenneth Johansen kontakter Paw.    
 

d. Status kontrakter for trænere og ledere 
De fleste kontrakter er indgået og underskrevet. De sidste forventes på plads indenfor 
ca. to uger. I forlængelse af indgåede kontrakter indhentes børneattester.  
 
Husk: Afdelinger skal informere næstformand hvis en kontrakt indgås med en ny 
træner/holdleder eller en kontrakt afsluttes (træner/holdleder stopper) så holdsport og 
DBU Klub Office kan opdateres.   
 

3. Nyt fra næstformanden 
a. IT-systemer i B73 

Næstformand gennemfører undervisning i systemerne Google drev og Holdsport 
tirsdag d. 22. OKT kl. 17.30-18.30 (forud for næste bestyrelsesmøde). 
 

b. Vintertræningsplan og indetider 
Slagelse kommune har oplyst fordeling af vinter-indetider 2019/20. Næstformand 
udsender tider til trænere så der kan udvikles en træningsplan for indefodbold.  
 
Ligeledes starter planlægning af vintertræning 2019/20.  
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c. Alle kampe skal indtastes i holdsport 
Alle kampe er nu tastet i holdsport. (Se B73 face book side for link til side med 
hjemmekampe).  
 

d. Indkøb af VEO follow cam? 
Denne større investering godkendes. Brug og lån af systemet, der alene er til brug på 
Stadion Vest, skal koordineres og styres. Næstformand står for indkøb, instruktion og 
styrer udlån.     
 

4. Nyt fra kassereren 
a. Regnskab 2019 

Regnskab JAN-AUG 2019 er sendt til hovedbestyrelse til information forud for mødet.  
 
Volle skal gives mulighed for at styre klubbens budget for materialer, og han skal derfor 
orienteres af afdelinger om evt. andre materialekøb end indkøb via Sportigan.  
 

b. Status kontingent, efterår 2019 
Alle i restance for betaling af efterårskontingent 2019 er nu rykket af kasserer.  
Kasserer sender lister med restance til trænere for at få verificeret oversigterne.   
 

c. Procedure ved udbetaling af trænergodtgørelse 
Udgiftsbilag skal altid anvendes (med underskrift).  
 

5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 
a. U14 pige, ØST 

U14, pige Øst holdet er trukket fra turneringen. De resterende spillere er flyttet til U15-
16 truppen.   
 

b. Forslag om elitekontingent 
Forslag vedr. et højere kontingent for elitespillere (ØST-niveau) blev drøftet. Formålet 
er at kunne samle flere midler direkte til holdet. Udvalgsformænd for kvinde- og 
pigeafdelingen og herreungdom drøfter tankerne. 
Ændring af kontingenter kan alene godkendes på B73 generalforsamling, og forslaget 
drøftes senere i bestyrelsen.    
 

c. Samarbejdet med BIF 
Aftale fra 2017 med BIF tager udgangspunkt i Brøndby Master class (for drenge). 
Kvinde- og pigeafdelingen ser pt. på andre samarbejdsklubber med en 
kvindeeliteafdeling.   
 

d. Træningstider vs. STE krav 
De aktuelle træningstider og fordeling blev drøftet. Der er primært ønsker om 
justeringer mandage og onsdage. Udvalgsformænd kigger på optimeringer sammen 
med næstformand.  
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Husk at holde næstformand opdateret hvis hold internt aftaler ændringer så han ved 
hvilke hold, der f.eks. skal orienteres hvis mange hjemmekampe på hverdage kræver 
aflysning/flytning af træning.   
 

e. Pilotprojekt: Gode fodboldmiljøer for piger 
B73 indleder søndag d. 8. september et DBU projekt om Gode fodboldmiljøer 

for piger mhp. at få flere pigespillere til at spille fodbold og fortsætte med at 

spille.  

 

6. Nyt fra herresenior 

a. Trænerkontrakter er på plads.  
 

7. Nyt fra herreungdom 

a. Mangler trænere i afdelingen 
To ny trænere har hjulpet lidt på trænersituationen, men der mangles fortsat 6-7 
trænere i afdelingen. Efterlyser trænere!   
 

b. Manglende mål på baner: primært 3 & 5 mands 
Der efterlyses fortsat små mål til træning. De gamle 3-mandsmål (”Jyske Bank-mål”) 
placeres fast på baner.     
 

c. Nye trænerkontrakter 
Der er indgået nye kontrakter i afdelingen. Holder budgettet i afdelingen.  

 

8. Materialer 

Der ses på ny leverandør af boldvogne efter de første erfaringer.  
 

9. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. B73 holder Lyserød Lørdag d. 5. oktober på Stadion Vest.  
b. Bestyrelsesmøde 22. OKT kl. 17.30-18.30 (IT) og møde kl. 18.30-20.00 hos Daniel. 

 

10. Eventuelt 

a. Lyserød lørdag 2019 

En stor indsats er gennemført i at planlægge og tilrettelægge dagen. Mange 

initiativer og stor opbakning.  Program kan ses på B73 face book og 

udsendes til alle medlemmer via holdsport af Daniel.     

 

 

 

 

 

 

Referent: Chris 


