Boldklubben af 1973 – Slagelse

Hjorthøjvej 57
4200 Slagelse

Hovedbestyrelsen

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 3. august 2020 kl.19.00 i B73 klubhus
D. 6. august 2020

Referat
Deltagere: Eva Ingevold, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Jens ”Chris” Lauritsen,
Kenneth ”Volle” Voldstedlund, Kenneth Johansen, Paw Hagstrøm, Julie Særkjær Mathiesen
samt Anja Aage.
1. Indledning
Bemærkninger og aktioner i referat fra seneste bestyrelsesmøde (22. juni 2020) blev
gennemgået. Dagsorden blev godkendt.
2. Nyt fra formanden
a. Velkomst til Anja Aage
Anja blev budt velkommen i B73 og støtteforeningen som administrativ medarbejder, og
deltog i dette møde som en intro til bestyrelsen. Anja er ansat 15 timer pr. uge, og er
allerede i gang med opgaver tildelt af formanden, - bl.a. sponsoraftaler, forberede
informationsmails, gennemføre intro for ny trænere/ledere til klub office/DGI-portal. Anja
arbejder delvis hjemmefra (indtil klubhuset er ombygget ), men møder meget gerne op
på Stadion Vest ved behov og ønske.
Anja er klar til at hjælpe med alle relevante administrative opgaver. Det kan også være
ansøgninger ved fonde og puljer med inspiration/projekterbeskrivelser fra udvalg.
Kasserer vil gerne flytte nogle opgaver til Anja, og det koordineres direkte.
Aktion: Bestyrelsen gentænker om Anja kan overtage relevante opgaver.
b. Ny opdeling i ungdomsafdelingen
Paw Hagstrøm er nu børneansvarlig for hold op til U13 (piger og drenge) med fokus på
det sportslige. Afdelingsstrukturen med de tre afdelinger i B73 ændres ikke.
c. Status for ny pigeklub i Slagelse Kommune
Der er sendt mail ud til alle trænere og medlemmer i kvinde- og pigeudvalget mhp. at
orientere om klubbens udskiftning af repræsentanter i projektgruppen med de øvrige
klubber i Slagelse Kommune om ny pigeklub, samt klubbens ambitioner om fremtidig
samarbejde. Der har været opbakning til denne linje.
d. Tøjansvarlig
Ny tøjansvarlig bliver Majken Jørgensen, der skal arbejde med B73-kamptøj samt
”trænertøj” til trænere/ledere. Justeret proces for indkøb af kamptøj tilgår til udvalg og
trænere, idet det fortsat er udvalg og bestyrelse, der godkender disse indkøb.
Der udvikles samtidig et justeret og mere tilgængeligt koncept for køb af hummeltøj for
B73 medlemmer.
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e. Informations- og webteam
Velkommen tilbage til Lise Daugaard og Kristina Sonn, som sammen med Mette
Buchwald og Heidi Andersen tegner det nye informations- og webteam 😊. De hjælpes i
gang af både Anja og Julie.
Aktion: Anja skriver til alle trænere, udvalg og bestyrelse om hvordan teamet kan støtte
med informationer, kampreferater eller særlige kampagner.
f.

Evaluering af DBU Fodboldskole 2020. Lederteam i 2021?
Det gik igen fint med årets DBU Fodboldskole med 205 deltagere. Mikkel Poulsen og
Paw Hagstrøm planlægges som lederteam i 2021, idet klubben fortsat ønsker at være
vært.

3. Nyt fra næstformanden
a. Træningsplan efterår 2020
Træningsplanen er udsendt. Et nyt U8/U9-pigehold er ikke på planen, og skal integreres
med selvstændig træningstid.
b. Kampplan efterår 2020
Der er væsentlige udfordringer med kamplanen pga. ombygning af bane 3, og det bliver
øget når bane 1 ikke længere kan anvendes pga. mørke ved hjemmekampe på
hverdage. Volle er ved at undersøge muligheder for at finde træningsplads/kampbaner
når der er behov for lys.
c. Status bane 3/ny kunst?
Der er usikkerhed for opstart af byggeri pga. Oliver fra fritid i Slagelse Kommune fortsat
er på ferie. Byggeriet skulle starte i juli, og der var alene meldt ca. en uges forsinkelse
pga. COVID-19. Chris kontakter Totalrådgiver, Henrik, for evt. at få en opdatering denne
vej. Der er et ønske om at udnytte bane 3 til hjemmekampe/træning i dele af august indtil
byggestart.
4. Nyt fra kassereren
a. Regnskab 1-7. måned 2020
Afdelinger sender til kasserer opgørelse over evt. udeståender til holdene, jf. instruktion
fra Thomas.
b. Status kontingent efterår 2020
Der er udsendt kontingent til alle. Er der ikke betalt spærres medlemmet i klub office.
5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen
a. Ændring i udvalget
Udvalget består nu af Julie, Pernille Thomsen, Linda P. og Marie Ø.
b. Trænerstatus herunder træneruddannelser
Der er ansat nye trænere, og der ses på fremtidig træneruddannelse.
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c. DBU pigeraket
DBU gennemfører pigekampagne på Stadion Vest d. 14. september kl. 17.00 for at
tiltrække nye medlemmer. Piger i alderen 5-11 år inviteres via skoler. Der ønskes støtte
på dagen så udvalg må gerne byde ind med hjælp til praktiske opgaver eller mhp.
information til forældre.
d. Økonomi i udvalgene?
Der er et ønske om endnu mere præcise budgetter så der er mere klarhed over hvad der
er til rådighed for de enkelte udvalg. Det indarbejdes i nyt budget.
6. Nyt fra herresenior
a. Nye trænere
Der er ansat trænere for de tre hold, der træner: 1., 2. og 3. hold. Der er oprettet et nyt 8mands old boys hold så der nu i alt er fire 11-mandshold og tre ottemandshold i
afdelingen.
b. Rene Jørgensen indgår nu i udvalget.
7. Nyt fra herreungdom
En del opfølgning på træneransættelser og kontingenter er lykkedes. Trænerliste i One drive
er opdateret så næstformand kan bruge listen.
Der var usikkerhed om opstart for træning efter sommerferie, idet flere forældre har ringet.
Det er den enkelte træner, der beslutter opstart af træning, og som skal kommunikere det til
eksisterende medlemmer. Nye medlemmer henvises til træneren for information om opstart.
8. Materialer
a. Tøjvask for kamptøj i klubhus starter d. 7. august 2020.
b. Volle skriver udkast til instruktion om justeringer i boldrum. Sendes til Anja, der
færdiggør og udsender.
9. Kommende møder og særlige aktiviteter
a. Bestyrelsesmøde: onsdag d. 23. SEP kl. 1900 hos formand (Oklahomavej 6).
b. Budgetmøde 2021: 23. NOV kl. 1800. Lokalitet tilgår.
10. Eventuelt
B73 aflyser særligt arrangement ifm. ”lyserød lørdag” i 2020.

Referent: Chris
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