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Bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 13. juni 2019 kl.17.00-18.30 ved Daniel  

14. juni 2019 

Referat 

 

Deltagere: Mie Maagaard, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Jens ”Chris” 

Lauritsen, Julie Særkjær Mathiesen, Kenneth ”Volle” Voldstedlund og 

Kenneth Johansen 

 

1. Indledning 

Dagsorden godkendt.  

 

Mødet skal slutte senest kl. 18.30 så bestyrelsen kan være ved 

klubhuset mhp. at forberede arrangementet ”vi ønsker alle trænere og 

ledere en god sommerferie”, der starter kl. 19.00.  

 

2. Nyt fra formanden og fælles emner 

a. Status vedr. frivillighedsprojekt (DBU Klubudviklingsforløb). 
Formand holder telefonmøde med Jan i juni. Nyt tilgår efter 

sommerferie.  
 

b. Status vedr. projekt “Get to sport” 
Mie og Nihat mødte d. 15. maj Malene Enersen Maagaard 

(overtaget fra Lise Østergaard Pedersen) fra fritidsafdelingen i 
Slagelse Kommune om projektet samt Lars Kruse. Kontrakt 

underskrives om kort tid, og projektet iværksættes fra sommer 19 
– AUG 2020.  

 
Der indkaldes til et møde i august med alle trænere i klubben hvor 

projektet og Nihat præsenteres af Fritidsafdelingens sagsbehandler 

og repræsentant fra Get to sport.  
 

c. Forældre på sidelinjen 
Med udgangspunkt i en artikel om ønsket/uønsket forældreopførsel 

på sidelinjen under kampe ønsker formanden fokus på emnet ved 
børne og ungdomsholdene.    

 

3. Nyt fra næstformanden 

a. Børneattester - status 

Processen med at indhente børneattester for alle trænere og ledere, 
der har kontakt til børn under 15 år, er godt i gang. Få udestående 

blev gennemgået.  
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b. Holdsport gennemgang og Google drev – deling 

Brug af holdsport for alle og brug af google drev for bestyrelse skal 
drøftes på et separat møde. 

 
c. DBU Fodboldskole 2019 

- 175 deltagere fylder nu 11 ud af maksimalt 12 hold (maksimalt 

192 deltagere).  
- Har behov for adgang til pavilloner så trænere og assistenter har 

sit eget sted, samt til opbevaring af materialer.  
- Klubbens materialer hos de enkelte hold inddrages under 

Fodboldskole. Der udsendes instruktion til trænere om lån og 
afhentning igen. 

- Der er koordinationsmøde i uge 26 med trænere og assistenter.  
 

d. Lukning af græsbaner  
Græsbane 1 og 3 er lukket i uge 28-30 pga. banerne bliver 

renoveret. Daniel skriver ud til trænere.  
 

4. Nyt fra kassereren 

Regnskab (status) tilgår via mail.  
 

5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

a. Øst rækker - planen for efteråret 

Ønsker opfyldt i U14 (øst 2) og U16 (øst 2).   

 

b. Forslag om et oplæg omkring kost + forældreindragelse. 

Afdelingen vil snart gennemføre et indlæg om kost til fodboldspillere.   

Forældre inddrages naturligt i indlægget.  

 

c. Flytning af mål. 

Det er fortsat et problem, at hold ikke sætter mål på plads efter 

træning ligesom hjørneflag f.eks. ikke samles ind og placeres i 

hjørneflag.  

 

AKTION: alle rydder op og hjælper hinanden.   

  

6. Nyt fra herresenior 

Afventer den sportslige situation.  
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7. Nyt fra herreungdom 

a. Børneansvarlige 

- Ny børneansvarlig for U5-U11 er ansat ligesom ny 

børneansvarlig for U12-U18 er ansat.  

b. Trænere 

Arbejder med trænerbemanding til næste sæson.  

 

8. Materialer 

Fredag d. 5. juli søges ”håndværkere” til rydning og opbygning boldrum. 

Kontakt Kenneth V.  Der kommer opslag på facebook.  
 

9. Kommende møder og aktiviteter 

- Møde om trænerkontrakter søndag d. 16. juni (formand + 

udvalgsformænd).  

- Uge 25-26: B73 støtter Slagelse Festuge med frivillige. 

- Uge 26: B73 er vært for DBU Fodboldskole på Stadion Vest.  

- Uge 27: Ombygning af boldrum i klubhus.  

- Møde om brug af holdsport og google drev. Tidspunkt aftales 

senere.  

- August: Slagelse Kommune, DIF og B73 præsenterer projekt Get to 

sport for alle trænere og udvalg. Tidspunkt aftales senere.  

 

10. Eventuelt 

a. Ny kunstgræsbane ved Stadion Vest: den resterende udgift til finansiering 
af ny bane er lagt ind i budgetforhandlinger 2020 mhp. fuld finansiering af 

projektet.  
b. ”Kragerup Gods” arrangementet i august blev drøftet.   

 
 

 
 

 

 
Referent: Chris 


