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Bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. maj 2021 kl.18.30-20.00 i B73 klubhus.  

 

  8. maj 2021 

Referat 
Deltagere:  

Eva Ingevold, Daniel Segerlund, Jens ”Chris” Lauritsen, Thomas Brøgger, Pernille Thomsen, 

Kenneth Johansen, Paw Hagstrøm og Kenneth ”Volle” Voldstedlund.  

Anja Aage fra B73 støtteforening deltog i starten af mødet.  

 

1. Indledning 

Der var ingen bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde, idet en enkelt aktion 

ikke var udført helt. Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Møde med Anja fra B73 Støtteforening om koordinering mellem Støtteforening og 

Fodboldklub samt status på klubhusombygning, herunder indretning af nyt tøjrum. 

Støtteforeningen oplyste, at der har været en mindre forsinkelse på tilbygningen pga. behov 
for mere omlægninger af gas og vand end forventet samt lidt forsinkelser på levering af 
materialer.  
Der opsættes en støvvæg i næste uge inde i cafeteriet mod vest.  
Der vil ikke være adgang til omklædningsrum før efter sommerferien.   
Hyldesystem og principper for indretning af nyt boldrum blev drøftet.  
 

3. Nyt fra formanden 

Har deltaget i et møde med Slagelse Kommune entreprenørservice samt Kultur og Fritid om 

baneservice på de ”grønne baner”. Der er fortsat et fint samarbejde mellem klubben og 

Slagelse Kommune. Vejledning om de to robotplæneklippere på bane 1 skal udsendes igen. 

Aktion: Volle og Anja. 

 

4. Nyt fra næstformanden 

a. Opdatering af trænerark, status kontrakter og indhentning af børneattester. 
Der mangles fortsat opdateringer i trænerarket, og derfor kan næstformand ikke opdatere 
træneroversigten i Klub Office.   
Aktion: herreungdom + kvinde-pigeafdelingen sender snarest de sidste data til Daniel.  
 

b. Sponsor-medlemskort 

Sponsor-medlemskort skal aktiveres så medlemmer kan udnytte klubfordele. Tidspunkt 
for aktivering skal aftales i bestyrelsen.  
Aktion: Daniel.    
 

c. Den første kamp på ny kunstgræsbane 3?  
Byggeherrerådgiver har d. 4. maj oplyst, at vinteren har forsinket byggeri af 
kunstgræsbane. Åbning var planlagt til d. 18. maj, men det er nu flyttet til d. 27 maj. Oliver 
Carlsen fra Kultur og fritid undersøger Slagelse Kommunes ønsker om deltagelse ved et 
åbningsarrangement. B73 afventer en tilbagemelding fra Kultur og fritid om dato for at 
bruge banen og hvordan vi kan planlægge for åbningsdagen.   
Aktion: Chris 
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5. Nyt fra kassereren 

Regnskab for periode 1-4/2021 blev gennemgået.  

 

6. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

- Alle årgange har tilknyttet trænere. Der trænes også på tværs af årgange og det fremmer 
samarbejde og lyst til at blive flyttet mellem hold ved kampe.   

- Deltager i netværksmøder med andre fodboldklubber om kvinde- og pigefodbold.  
 

7. Nyt fra herresenior 

Intet nyt.  
 

8. Nyt fra herreungdom 

- Udvalgsformand Kenneth Johansen stopper ved generalforsamling 2021.   

- U19 drenge flyttes ved start af næste sæson til seniorudvalget.  

 

9. Materialer 

Intet nyt. 
 

10. Emner fra kommunikationsudvalget (sendt af Julie Mathiesen).  
Formand svarer direkte til kommunikationsteamet via mail.  
Aktion: Eva.  

 
11. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Indvielse af bane 3: forventet torsdag d. 27. maj 2021.  

b. Bestyrelsesmøde d. 16. juni kl. 1830 i B73 klubhus. 

c. B73 generalforsamling 2021 i cafeteriet i Vesthallen d. 22. juni 2021 kl. 1900. 

Aktioner:  

- Daniel har booket Vesthallen og kordinerer med Cafeteriet.  

- Chris booker dirigent.  

- Chris foranstalter, at Julie indkalder til generalforsamling via Facebook og klubbens 

hjemmeside senest d. 8. juni 2021.  

- Chris udvikler dagsorden med navne på alle, der er på valg/ikke på valg mv. 

d. Støtteforening generalforsamling, afventer dato.  

e. DBU Fodboldskole på Stadion Vest i uge 26.  

f. Frivillige til Slagelse Festuge i uge 26.  

 

12. Eventuelt 

- Når forsamlingsforbud tillader tilskuere på StadionVest brugers samme princip som 
tidligere med afspærring og markering af tilskuerområder. 
Aktion: Volle. 

- Vildbjerg Cup 2021 er aflyst.    
 

 
 
Referent: Chris 


