Boldklubben af 1973 – Slagelse

Hjorthøjvej 57
4200 Slagelse

Hovedbestyrelsen

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 18. maj 2020 kl.18.30 ved Eva
D. 26. maj 2020

Referat
Deltagere: Eva Ingevold, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Jens ”Chris” Lauritsen,
Kenneth ”Volle” Voldstedlund og Paw Hagstrøm.
Afbud: Julie Særkjær Mathiesen
1. Indledning
Dagsorden blev godkendt.
2. Nyt fra formanden
a. Frivillighedskoncept – status
Opstartsmøde er udskudt til 2. juni. Alle inviterede har accepteret.
b. Genåbning – status
Træning er kommet godt i gang efter genåbning under Corona-bestemmelser.
Medlemmer og trænere følger meget fint bestemmelser og retningslinjer.
En 8-mandsbane kan nu opdele i to femmandsbaner hver med ni + en træner.
Baner skal tydeligt afmærkes med målene 40 x 30 meter, og der skal være to
meter mellem de to baner. Daniel kontakter Steen Bartelsen fra Slagelse
Kommune entreprenørservice for at opmærke bane 1 og 3.
c. Restancer – status
Der er stadig en del i restancer for kontingent forår 2020. Det fastholdes, at alle
medlemmer skal betale kontingent. Man betaler for at være medlem af en
forening, ikke for at få en bestemt ydelse.
Formand sender mail ud med tak til alle medlemmer, der har betalt kontingent.
d. Svartider ved henvendelser på mail. Hvad er rimeligt?
Kasserer svarer altid hurtigt på en SMS-henvendelse, men læser alene mail ca.
en gang om ugen. Det accepteres.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen skærper svartider så der normalt svares
indenfor få dage.
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e. Træningsplan efterår 2020. Hvordan tilrettelægges planen?
Daniel indkalder til et møde med en repræsentant fra hver afdeling med ønsker
til træningstider. Den foregående træningsplan (der ikke nåede at blive udgivet i
marts 20 pga. Corona), videreføres i udgangspunktet, men særligt for efteråret
20 gennemføres der byggeri af ny kunstgræsbane ved bane 3, og det kræver
en markant justeret plan. Bane 1 planlægges anvendt til træning i nødvendigt
omfang indtil mørke forhindrer træning. Der ses også på andre baner i
Slagelse.
Aktion: Daniel indkalder til møde primo juni 2020.
3. Nyt fra næstformanden
Indetider og vintertræning bliver af Slagelse Kommune fordelt uden de traditionelle
fordelingsmøder pga. Corona. Daniel afventer tildeling.
4. Nyt fra kassereren
a. Regnskab 1-4. måned 2020
Følger budget 2020. Sender fakturaer for bandereklamer ud om kort tid.
b. Ansøgninger
Har søgt og B73 har fået det ansøgte beløb som tilskud for manglende indtjening
ved det aflyste Slagelse Festuge 2020.
5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen
Deltog ikke.
6. Nyt fra herresenior
Afdelingen er rykket op i serie 2 med andetholdet efter en DBU-skrivebordsafgørelse.
DBU Sjælland har suspenderet alle turneringer d. 15. maj pga. Corona og ladet
stillinger fra efteråret 19 afgøre op- og nedrykninger. Derved har klubben to hold i serie
2 fra efteråret 2020.
7. Nyt fra herreungdom
Der mangles fortsat trænere i flere årgange. En række muligheder blev drøftet og
opgaver blev uddelt for at støtte udvalget.
8. Materialer
a. Linda stopper.
Linda Petersen har ønsket at stoppe sin funktion vedr. tøjudvalg, hvorfor der søges
efter en person til at dække denne post.
Aktion: Eva laver opslag på face book om at klubben søger en person til
denne opgave.
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b. Boldvogne
Volle har set på forskellige løsninger til indkøb af boldvogne til ombygning af
boldrum. Der er en grov plan for projektet for indkøb og for selve byggearbejdet
(håndværkere og ”hænder”).
Trænere skal aflevere alt træningsmateriale forud for DBU fodboldskole, samt alle
bolde.
Ind til videre fortsætter kvinde- og pigeudvalget deres ordning med bolde og
materialer i det ”lille skur”.
Aktion: Daniel skriver ud om aflevering af materialer.
Aktion: Volle iværksætter indkøb af en boldvogn mhp. test.
9. Kommende møder og særlige aktiviteter
a. Møde d. 16. juni kl. 17.00-20.00 i B73 klubhus om OneDrive og
dokumenthåndtering både internt og ved ønske om deling.
b. Bestyrelsesmøde d. 22. juni 2020 kl. 1900. Sted tilgår.
c. Fodboldskole uge 27 på Stadion Vest. Skoleleder, Daniel Segerlund, og
trænerleder, Mikkel, fortsætter planlægning. Pt. er ca. 130 pladser af de 192
solgte, og reklamer/information genoptages så fodboldskolen forventes udsolgt.
10. Eventuelt
a. Status i projekt ”fælles pigeklub i Slagelse” behandles ved næste bestyrelsesmøde.
Projektet når ikke at blive ikke en realitet i 2020, og er midlertidig sat i bero. Der
arbejdes pt. på etablering af holdsamarbejder på tværs af klubberne efter
sommerferien så der sikres hold og spillere nok på alle årgange.
Der ønskes ved næste bestyrelsesmøde en opsamling på projektet og hvordan B73
står. Dennis Holm inviteres for at informere.
Aktion: Chris inviterer Dennis til mødet.

Referent: Chris

Side 3 af 3

