Boldklubben af 1973 – Slagelse

Hjorthøjvej 57
4200 Slagelse

Hovedbestyrelsen

Bestyrelsesmøde onsdag d. 23. september 2020 kl.19.00-21.00
28. september 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.
Mødet blev holdt hos formanden.
1. Indledning
a. Bemærkninger og aktioner i referat fra seneste bestyrelsesmøde (d. 3. august 2020) blev
drøftet. Aktioner var udført eller bliver dækket senere under mødet.
b. Dagsorden blev godkendt.
2. Nyt fra formanden
a. Emner til information
i. Information fra møde i DBU formandslounge, Slagelse Kommune
Der blev drøftet frivillighed, bevægelse, faldende medlemstal i fodbolden og
pigefodbold. Sidstnævnte bliver et særligt tema ved næste møde.
ii. Information fra møde vedrørende frivillighed
Møde om frivillighed med DBU-konsulent er gennemført. Der arbejdes fortsat videre
med et antal mindre projekter om frivillighed i B73.
iii. Linda Petersen er tilbage som tøjansvarlig i klubben
Linda er, efter eget ønske, vendt tilbage som tøjansvarlig i klubben, og er genindsat
i udvalget. Linda ønskes velkommen tilbage!
b. Trænermøder – hvilken kadence bruges i afdelingerne?
Årshjul hvor trænermøder planlægges på forhånd herunder f.eks. et fælles trænermøde
årligt blev drøftet.
Aktion: Frivillighedsudvalget vil støtte ungdomsudvalget i at rekruttere funktioner, der f.eks.
kan støtte udvalget med at planlægge og indkalde til trænermøder.
Aktion: I 2021 planlægges på et fælles trænermøde mhp. generel information og
vidensdeling i B73, et fælles tema, net-working mhp. at klubbens trænerteam lærer
hinanden bedre at kende samt drøftelser af klubbens fælles strategier.
c. Kampsæt
Øget information om at medlemmer på børnehold kan købe egen kamptrøje via web shop.
Informationsteam skriver ud med opfordringen og om muligheden.
Aktion: Informationsteam samler information om muligheden og informerer.
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d. Anvendelse af bane 1
- 8-mands kampe skal være muligt på bane 1 (to x 8-mandsbaner).
Aktion: Volle koordinerer opstregning og mål med Entreprenørservice (Steen
Bartelsen).
-

Træning på bane 1 er fortsat tilladt, - men alene jf. træningsplanen. Der er restriktioner
mhp. minimere slid på græs i målfelter.

e. Platforme – Holdsport og Kluboffice
Klubben bruger kluboffice og holdsport. Klub office er nu blevet udviklet væsentlig bedre
bl.a. i funktionen ”kampklar” og derfor overvejer klubben at flytte væk fra holdsport. Kampe
udenfor DBU (DGI-kampe og privatturneringer) kan oprettes manuelt i klub office.
Aktion: Daniel og Julie kigger på hvordan kluboffice kan anvendes.
Aktion: Chris finder dato i starten af 2021 til et møde om platforme i B73.
3. Nyt fra næstformanden
a. Status ny kunstgræsbane
Oliver Rehagel fra fritid i Slagelse kommune gav via telefon en opdatering på projektet med ny
kunstgræsbane. Status er, at nyt udbudsmateriale er færdiggjort med to forskellige overflader
(SPR og kork) og er sendt i udbud. Afdelingen arbejder videre på et nyt oplæg, med
udgangspunkt i nye tilbud fra entreprenører, til kultur- og fritidsafdelingen. Et korkunderlag vil
forventet være dyrere end SPR, og det kan påvirke hele projektet.
Tidsplanen er pt., at en ny kunstgræsbane ved bane 3 forventet er klar i maj 2021.
Oliver orienterer klubben næste gang efter mødet i kultur og fritid.
b. Kampplan og træningsplan.
Næstformand indkalder udvalg til møde i uge 40 mhp. at tilrettelægge vintertræningsplan
gældende fra primo NOV 20.
Ikke alle trænere har lagt sine hjemmekampe ind i holdsport som ”hjemmekampe”. Det er
nødvendigt for at der retvisende kan sættes baner og omklædning på til de enkelte kampe.
c. Børneattester.
Husk straks at informere næstformand om nye trænere og del trænerkontrakten via ”one-drive”
så børneattest kan indhentes. Gælder for alle trænere i klubben, også seniortrænere.
Aktion: Informationer fra udvalg om alle trænere via one drive skal være afsluttet i uge 39.
4. Nyt fra kassereren
a. Regnskab
Regnskabet 2020, frem til d. 22. september, var sendt til bestyrelsen inden mødet og blev
gennemgået (fælles klubregnskab og opdelt i afdelinger). Regnskab ser fortsat fornuftigt
ud ift. justeret budget 2020.
b. Status kontingent efterår 2020.
Status (restancer) udsendes til udvalg d. 30. september 2020.
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Kontingent for ungdomsmedlemmer bliver i starten af 2021 udsendt tidligere end normalt.
Formålet er at sikre, at medlemmer, der spiller vinterfodbold eller indefodbold, betaler
kontingent inden de måske melder sig ud af klubben i foråret.
c. Budgetmøde 2021
Udvalg opfordres til at overveje særlige budgetposter samt overslag over forventede
udgifter inden budgetmødet d. 23. november 2020.
5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen
Evaluering af DBU Pigeraketten d. 14.september 2020.
Meget god dag hvor U18 piger var fine rollemodeller. Aktiviteten var oprindeligt planlagt
gennemført i foråret 20, hvor en hverveaktivitet ville være mere effektiv ift. sæsonopstart, men
COVID-19 flyttede aktiviteten.
Der var 35 deltagere hvoraf ca. halvdelen var helt nye. Udvalget uddelte informationsmateriale på
dagen, og vil informere yderligere.
Det er aftalt med DBU at gentage aktiviteten i en weekend i foråret 2021.
6. Nyt fra herresenior
Iab.
7. Nyt fra herreungdom
Der planlægges på C1-kursus d. 24. OKT og C2-kursus d. 14.-15. NOV 20.
Udvalget har fokus på drift herunder kontingentopfølgning.
8. Materialer
Intet nyt.
9. Kommende møder og særlige aktiviteter
a. Bestyrelsesmøde: d. 2. november kl. 1900. Lokalitet tilgår.
b. Budgetmøde 2021: 23. NOV kl. 1800. Lokalitet tilgår (forventet klubhus).
c. Møde om valg af én platform til kampstyring i B73: JAN 2021.
10. Eventuelt
-

-

Julie gav status fra intromøde i kommunikationsteamet d. 7. september 2020. Der er mange
relevante kompetencer i teamet, der skal have afklaret opgaver og processer. Der arbejdes
videre.
Volle om COVID-19: klubben skal fortsat overholde alle bestemmelser og retningslinjer, der
bl.a. kræver særlige bestemmelser for brug af omklædningsrum (maksimal fem af gangen i
hvert omklædningsrum i B73 klubhus), brug af cafeteriet, og bestemmelser for tilskuere og
gæster.

Referent: Chris
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