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Hovedbestyrelsesmøde 
Onsdag d. 16. januar 2019 kl.19.00 i B73 klubhus.  

Referat 
20. januar 2019 

Deltagere: Mie Maagaard, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Jens ”Chris” 
Lauritsen, Kenneth Johansen, Lasse Grathwohl og Kenneth ”Volle” Voldstedlund.   
  
Afbud: ingen. 

1. Indledning 
Ingen bemærkninger til referat fra seneste hovedbestyrelsesmøde, d. 6. december 
2018. Dagsorden godkendt.  

2. Nyt fra formanden 
a. DBU Klubudviklingsforløb 

- Mie, Thomas, Volle og Chris deltog i møde nr. to med DBU-konsulenten Jan. 
Fællesskab, klubmiljø og især frivillighed blev drøftet. Mhp. at forberede 
etablering af et ”frivilligeudvalg” skal der involveres flere personer i projektet. 
Næste møde handler bl.a. om hvem der yderligere skal deltage i projektet.  

- Et supplerende klubudviklingsforløb efter sommerferie 2019 med yderligere 
fokus på frivillighed overvejes.  

b. Generalforsamling 28. februar 2019 
Drøftes ved næste bestyrelsesmøde. Forberedelsesopgaver:  
- Chris indkalder snarest, men ikke senere end d. 14 februar til 

Generalforsamling via hjemmeside og face book. Standarddagsorden jf. 
vedtægter.  

- Chris undersøger om den normale dirigent kan deltage.   
- Bestyrelsen forbereder emner til udvalg i f.t. ”hvem er på valg”? 
- Vedtægter læses igennem og der overvejes evt. behov for ændringer.  

c. Status Sponsorarbejdet 
- Udkast til sponsorkoncept er udarbejdet af Mie og Kenneth. Der er udviklet 

tre muligheder, ”Guldsponsor, Sølvsponsor og Bronzesponsor” for at 
sponsorere klubben samt bestemmelser for at købe bandereklamer. 
Udkastet er sendt til Chris, der sætter klubbens logo på dokumenterne og 
ensarter teksterne. Videresendes snarest til endelig kommentering i 
bestyrelsen.    

- Der skal bl.a. udvikles hvordan sponsorer vises på klubbens hjemmeside og 
andre medier.  

- Der er flere sponsoraftaler under forhandling.  
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d. Orientering om ”Hel Fritid” og DIF ”Get2Sport” 
Koordinator, Lise Østergaard Pedersen, ved ”Hel Fritid” og ”DIF Get2Sport” fra 
Center fra Kultur, Fritid og Borgerservice holdt et møde med Mie, Kenneth, 
Thomas og Chris d. 7. januar. Get2Sport er meget interesseret i et samarbejde 
med B73 for at få flere fra udsatte områder til at starte til fodbold. Vi talte om evt. 
udfordringer med børn og unge fra særlige boligområder, samt talte om 
mulighederne for et evt. samarbejde. B73 er interessant for projektet med 
mange børne- og ungdomshold samt et handicaphold. Lise skriver en 
projektbeskrivelse til DIF med et forslag om tre måneders prøveperiode, 
forventet fra 1. april 2019.  

3. Nyt fra næstformanden 
a. Baneprojekt ved bane 3 

Daniel, Kenneth og Chris deltog i et møde d. 16. januar med Slagelse Kommune om 
klubbens ansøgning om et byggeprojekt ved bane 3. Slutmålet er en 11-mands 
kunstgræsbane anlagt vest for bane 3. Der er to større udfordringer i projektet: der er 
alene ca. 40% finansiering af projektet afsat i Slagelse Kommunes 2019-budget, og der 
er en udfordring i, at staten ejer et mindre hjørne af arealet ved en optimal placering af 
ny 11-mandskunstgræsbane tæt på rundkørslen ved Omfartsvejen og Karolinevej.  

B73 prioriterer fortsat, at der bygges en komplet 11-mands kunstgræsbane på Stadion 
vest ved arealet ved bane 3 inkl. lys og hegn. Derfor må klubben i samarbejde med 
Slagelse kommune se på finansieringen, samt afvente, at kommunen undersøger 
muligheder for, at Staten overdrager det manglende areal. 

Bestyrelsen arbejder videre om projektet med forvaltningen og det politiske niveau i 
Slagelse kommune.   

4. Nyt fra kassereren 
a. Forslag til budget 2019 er klar efter dagens budgetmøde. Skal gøres klar til 

generalforsamling ved at alle beløb endelig opdeles i afdelinger.  
b. Regnskab 2018 er under afslutning og revideres i nærmeste fremtid.  

5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 
Intet nyt.  

6. Nyt fra herresenior 
Der arbejdes fortsat med at ansætte ny træner og assistenttræner for 2. holdet. Der 
er forhandlinger med konkrete personer.    

7. Nyt fra herreungdom 
Holder møde med trænere 29. januar kl. 18.30 i B73 klubhus.  
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8. Materialer 
Intet nyt.  

9. Kommende møder og aktiviteter 
a. Lørdag d. 26. januar 2019: Spar Nord Cup 2019 i Antvorskovhallen. 
b. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.30-19.00 i B73 klubhus: 3. møde i DBU 

klubudviklingsforløb (NB: klubhuset er booket af Støtteforeningen fra kl. 1900). 
c. Tirsdag d. 5. februar kl. 19.00 hos næstformand: Møde om optimal fordeling af 

træningstider.  
d. Tirsdag d. 19. februar: B73 støtteforening generalforsamling (Mie, Kenneth og 

Thomas planlægger på at deltage).  
e. Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 18.15 i B73 klubhus: bestyrelsesmøde.  
f. Torsdag d. 28. februar kl. 19.00 i B73 klubhus: B73 Generalforsamling 2019.  
g. Lørdag d. 3. marts 2019. Fastelavn for yngste årgange ved B73 klubhus (for 

piger og drenge, se invitation på hjemmesiden).  

10.Eventuelt 
Intet. 

Referent: Chris

   


