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Bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 22. oktober 2019  

25. oktober 2019 

 

Referat 
 

Deltagere: Mie Maagaard, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Julie Særkjær Mathiesen, 

Kenneth Johansen og Jens ”Chris” Lauritsen. 

 

Afbud: Kenneth ”Volle” Voldstedlund. 

 

1. Undervisning i Holdsport 

Holdsport bliver fremtidig platform for forberedelse til HB-møder via 

kalenderfunktionen. Aktion: Daniel opretter hovedbestyrelsen som gruppe i 

holdsport.  

 

2. Indledning og godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger. 

 

3. Honorar 
Udvalgsformand for herreungdom kan modtage honorar for kørsel mellem Ringsted 

og Slagelse gældende fra d. 1. august 2019. Maksimalt beløb pr. måned blev aftalt. 

 

4. Nyt fra formanden 

a. Koncert d. 2. november 19 i B73 klubhus. 
B73 støtteforening efterspørger hjælp til en ”Spil Dansk” hjemme-koncert i B73 
klubhus med 4Pro, vundet af B73 støtteforening, lørdag d. 2. november. Julie kan 
støtte med opgaver vedr. information, og Daniel kan støtte med noget 
planlægning, men kan ikke deltage d. 2. november. Daniel kontakter Paw. 

b. DBU topcenter 
Et ”DBU TOP-center” etableres på Vestsjælland med B73 som partnerklub i 
projektet. DBU vil bidrage til at styrke forberedelsen til den strukturerede danske 
talentudvikling generelt, og specifikt medvirke til at højne kvaliteten i 
børnetræningen lokalt. Det medfører bl.a. ekstratræning for talenter i U12 og 
U11. U 10 involveres til næste år. (læs evt. mere her:  DBU projekt TOP-center) 

c. Samarbejde 
Et opfølgende møde om samarbejde internt i B73 var planlagt til næste uge, men 
herreungdom ønsker mødet udsat. Det opfølgende møde med bestyrelse, udvalg 
og trænere er planlagt til tirsdag d. 19. NOV kl. 1830 i klubhuset (klubhus er 
booket).   

d. Formands Lounge 

Har deltaget i ”Formands lounge” i Ringsted. Indlæg primært om fastholdelse 

af ungdom.  

https://www.dbu.dk/boern-og-unge/talentudvikling/talentudvikling-drenge/projekt-top-center/baggrund-for-projekt-top-center/hvad-er-et-top-center/
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5. Nyt fra næstformanden 
a. Vintertræningsplan 2019/2020 (inde og ude) 

Vintertræningsplanen er udarbejdet i meget fint samarbejde og dialog med de 
tre udvalg. Processen danner grundlag for fremtidig udarbejdelse af 
træningsplaner.  

b. VEO kamera 
Kamera er købt og leveret til klubben. Næstformand koordinerer brug. Hold 
kan booke kamera, der alene kan anvendes på Stadion Vest. Se information 
via holdsport.  

c. E-boks eller lignende til kontrakter mv.   
Daniel undersøger en ny platform, der kan anvendes til klubbens håndtering 
af kontrakter, der skal beskyttes jf. GDPR-bestemmelser.   

d. DBU-eSPORT (FIFA20) 
B73 deltager i en eSPORT-turnering (DBU-bredde, pilotturnering for 12-16 
årige) med første hjemmekamp d. 2.-3. NOV 2019 i B73 klubhus. Se også 
opslag på face book 22. oktober.   
eSPORT i B73 drøftes ved næste HB-møde.  

e. DBU fodboldskole 2020 
B73 er igen tilmeldt som vært for en DBU fodboldskole 2020 på Stadion Vest. 
Mikkel Poulsen og Daniel Segerlund er udpeget som lederteam ligesom i 
2019.  

 

6. Nyt fra kassereren 
Regnskab JAN-OKT 2019 tilgår via mail efter mødet.  

 

7. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 
Deltager i næste uge i temaaften om pigefodbold ved Slagelse talent- og elite 

med deltagelse af omegnsklubber.   

 

8. Nyt fra herresenior 

Nil (afdelingen deltog ikke i mødet).  
 

9. Nyt fra herreungdom 

Flere sager, ikke til offentlig referat, blev drøftet.  

 

10. Materialer 

I.a.b.  
 

11. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Koncert i B73 klubhus d. 2. november 2019.  

b. Bestyrelsesmøde d. 3. december 2019 kl. 18.00 ved Daniel.  

 

12. Eventuelt 

a. Formand deltager i SIR-dialogmøde d. 6. NOV 2019.  


