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Bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 22. juni 2020 kl.19.00 i B73 klubhus  

 

D. 25. juni 2020 

Referat 

 

Deltagere: Eva Ingevold, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Jens ”Chris” Lauritsen, 

Kenneth ”Volle” Voldstedlund, Paw Hagstrøm og Julie Særkjær Mathiesen. 

 

Paw Nielsen fra B73 Støtteforening deltog under pkt. 1 og 2.a.-d. 

 

Dennis Holm fra Kvindepigeafdelingen deltog under pkt. 1. og 2a. 

 

Afbud: ingen 

 

1. Indledning 

Bemærkninger og aktioner i referat fra seneste bestyrelsesmøde (18. maj 2020) og 

godkendelse af dagsorden. Alle aktioner var udført. Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Nyt fra formanden 

a. Status for samarbejde om pigefodbolden i Slagelse Kommune. Dennis Holm, der 

er med i projektgruppen oplyser: 

- Deltagere i projektet er pt. fem klubber: Vemmelev SGI, 

FC Storebælt, Ørslev Bjerge IF, Skælskør BI og B73 Slagelse. Boeslunde 

følger projektet passivt.  

- Slagelse Kommune støtter udviklingen af projektet med fritidskonsulenter, og 

har tilkendegivet at støtte projektet økonomisk.  

- Formålet med et øget samarbejde er at skabe muligheder for højt niveau for 

kvindefodbolden i Slagelse Kommune. Kommunen har anbefalet pigeklubberne 

at finde en samarbejdsform, som dækker hele kommunen. 

- Projektet har fundet inspirationen i Thy kommune, hvor et tilsvarende projekt 

med succes er gennemført.  

- Projektet har indtil nu arbejdet på at tegne en ny klub, hvilket kræver en vis 

uafhængighed til alle klubber i projektet. Selvom B73 vil levere flest 

medlemmer til projektet har arbejdsgruppen arbejdet mod, at den nye klub 

også skal optræde andre steder end i Slagelse.   

- Fra B73 deltager tre personer i projektgruppen: Julie Særkjær Mathiesen, 

Dennis Holm og Kasper Jensen Larsen. Det er planen, at to personer fra B73 

indgår i en fælles bestyrelse i den nye klub, valgt i ”stamklubberne”.  
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- B73 bestyrelsen har modtaget tre referater fra møder hhv. d. 18. februar, d. 11. 

marts og d. 26. maj 2020. Seneste møde var i sidste uge (referat var ikke 

tilgængeligt).    

- Projektet starter fra U13, og ambitionen er på sigt at kunne tilbyde et elitesetup 

på damesiden. Indtil man er U12 spiller man i de lokale klubber under dette 

navn.     

 

Selve projektet: 

- Projektet arbejder med klubnavnet ”Frigg Vestsjælland” og har allerede set på 

en klubdragt i lilla og sorte farver, der ikke refererer til ”de gamle” klubbers 

trøjer, ligesom der arbejdes med et nyt logo.  

- DBU-konceptet er ”delvis fusion”, idet moderklubbernes foreninger skal afgive 

medlemmer til den nye klub. Pga. COVID-19 kunne konceptet ikke nå at blive 

beskrevet og godkendt med start denne sommer, og derfor tænkes der nu en 

”FC-Nordsjælland-model” hvor samarbejde mellem årgange indledes inden det 

formelle er på plads og hele projektet implementeres med helt ny klub. Det 

medfører, at enkelte årgange samles i hele årgange i et samarbejde, men 

f.eks. under B73 navn i turneringen. Ideelt spilles der i det nye fælles klubtøj 

allerede fra efterårssæsonen.  

- Fællesskabet er vigtigt. God støtte til projektet skal f.eks. skabes ved rotation 

mellem træning. Der tænkes pt. på at anvende tre lokaliteter for træning: 

Stadion vest i Slagelse, Skælskør stadion og Korsør. 1. holdskampe for DS og 

U18 tænkes spillet på Slagelse Stadion når der på sigt nås det ønskede høje 

niveau, der kræver et setup efter DBU-krav og standarder. Øvrige ”fælleshold” 

tænkes at spille på skift i Slagelse, Korsør og Skælskør. Et lokalt forankret 

hold, f.eks. et old girls hold bestående af spillere fra Skælskør tænkes at spille 

kampe i Skælskør. De skal ikke rotere hjemmebane.        

- Slagelse Kommune vil støtte projektet som andre eliteidrætter. Økonomien skal 

løbes i gang med kontingenter og via sponsorer. Projektet skal være 

selvbærende fra start og skal alene påvirke stamklubber ved mistede tilskud og 

kontingenter, men friholder selvsagt også klubber for træner- og holdudgifter.  

- Der er behov for ekstraordinære generalforsamlinger for at orientere om og 

godkende projektet og afledte ændringer.  

 

- Paw Nielsen fra Støtteforeningen bemærkede, at B73 skal sikre, at de økonomiske 
vilkår i en aftale, ikke medfører at klubben får problemer med tilskudsregler og 
dermed f.eks. ikke kan betale husleje.  

 

Konklusioner: 

- Bestyrelsen kunne på det foreliggende ikke bakke fuldt op om forslaget med 

allerede fra efteråret 2020 at begynde i det små med holdsamarbejde i nyt 

fælles klubtøj, så længe der ikke ligger en godkendt plan på den lange 

bane. 
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- Det anerkendes, at de mange rekrutteringstiltag og fastholdelsestiltag, de 

seneste år, ikke har skabt et medlemsgrundlag, der skaber et bredt elite- og 

talentniveau i B73. Det blev drøftet hvorvidt der er gjort nok helt ned i de 

små årgange for at få skabt en ”fødekæde” i klubben. 

- Bestyrelsen efterlyser projektbeskrivelser hvor såvel de sportslige som 

organisatoriske og økonomiske forhold mv. er bedre beskrevet. Det skal 

være klart hvilke konsekvenser projektet medfører for B73, og hvordan 

ændringerne skal præsenteres og godkendes af klubbens medlemmer.   

- Bestyrelsen ønsker helst at afvente minimum en anden klubs positive 

tilkendegivelse, via deres ekstraordinære generalforsamlinger, inden der 

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i B73.  

- B73 deltagere i styregruppen fik et direktiv for det videre arbejde.  

 
Aktioner:  

- B73 deltagere i styregruppen pålægges at beskrive projektet så bestyrelsen 

kan vurdere konsekvenser og evt. fremlægge disse på en ekstraordinær 

generalforsamling.  

- Kvinde- og pigeudvalget pålægges, at klubbens pige-ungdomshold og 

damesenior snarest til bestyrelsen bekræfter deres opbakning til projektet 

(eller hvad de nu melder tilbage). Dette gerne i forbindelse med et træner- 

og udvalgsmøde, hvor udvalgte fra hovedbestyrelsen deltager. 

Formålet er at sikre, at beslutninger træffes til gavn for klubbens 

medlemmer og i overensstemmelse med flertallets ønsker. 

- B73 deltagere i styregruppen pålægges at arbejde for at få en konkret 

tilkendegivelse fra Slagelse Kommune om hvilken støtte, herunder 

økonomisk støtte, der garanteres. 

- Bestyrelsen ønsker snarest at drøfte med B73 deltagere i styregruppen 

hvilke to personer fra B73, der fremadrettet skal deltage i projektet og i en 

evt. kommende bestyrelse. 

 

b. Nyt klubhus 

- Projektet er så langt fremme, at der er aftaler med bank og kreditforening 

ligesom lejeaftale af grunden er forlænget. 

- Der er tale om et tilbygning nord for klubhuset, der giver fire nye 

omklædningsrum, et stort materialerum, dommeromklædning, teknikrum, 

vaskerum og et mødelokale. Et fælles møde mellem B73 og støtteforeningen i 

sidste uge gav de sidste forslag til justeringer af tegninger.  

- Der er byggemøde i denne uge hvor konkrete byggeskitser kommer på plads.   

- Lokalplan og byggetilladelser mv. kan sættes i gang nu.   

- Slagelse Kommune har udtrykt og tilkendegivet, at de er positive for at støtte, 

men det kræver formel godkendelse i efteråret 2020 via budget 2021. 
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- Fodboldklubben skal fortsat tænke ”slutprodukt” formuleret som ønsker i de 

enkelte rum, og klubben anbefales ikke at bruge mange midler på at opgradere 

boldrum i pavilloner, der snart skal fjernes.     

 

c. Mulighed for administrativ medarbejder i B73 

- Der er fortsat et ønske om at flytte eksisterende administrative opgaver i B73 

og støtteforening og at styrke området ved at samle det ved en egnet og ansat 

person, f.eks. ansat i flexjob. Opgaver er bl.a. regnskaber, opfølgning på 

kontingenter samt praktiske opgaver f.eks. tøjvask og banefordeling.    

- Eksisterende udgifter til administration, administrative opgaver i bred forstand 

og finansiering af den administrative medarbejder blev drøftet.  

- Der er opbakning til projektet, der forankres i støtteforeningen. 

 

Aktion: B73 støtteforening arbejder videre med opgaven.   

 

d. Status for tøjrum 

- Rummet er ryddet.  

- Der skal hurtigst muligt indsamles information fra trænere om hvem der ønsker 

at være med i en kommende tøjvaskeordning.  

 

Aktion: afdelinger indsamler svar.   

 

e. Frivillighedskoncept – status 

Første møde er gennemført, og efter sommerferie tilknyttes en DBU 

udviklingskonsulent. 

 

Aktion: emnet drøftes igen ved næste HB-møde.  

 

3. Nyt fra næstformanden 

a. DBU Fodboldskole, status.  

Der er stor interesse, og derfor blev en ekstra gruppe oprettet så der er plads til 

208 spillere. Der er pt. tre ledige pladser, og de forventes solgt. Alle hold er 

bemandet med trænere og assistenter.    

 

4. Nyt fra kassereren 

a. Regnskab 1-5. måned 2020.  

Ingen bemærkninger fra kassereren. Ingen større udfordringer med at følge et 

tilpasset budget pga. COVID-19. 

Kontingent for efterår 2020 udsendes i midten af juli med seneste betaling i start af 

august.  

Der er lidt restance for foråret 2020, og status er sendt ud til afdelingerne.    

 

Aktion: Afdelinger videresender til medlemmer i restance.  
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5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

Intet nyt.  

 

6. Nyt fra herresenior 

Intet nyt.  
 

7. Nyt fra herreungdom 

a. Trænerstatus 
Afdelingen har fundet flere nye trænere. Kontraktformer og honorar blev drøftet.  
 

b. Børneattester  
Proces blev drøftet. Send data for trænere/ledere, der skal godkendes, til 
næstformand, der starter processen med indhentning.   
 

c. Grøn lørdag/spillerens dag  
Ide om at samle alle medlemmer og deres familie til en fælles aktivitetsdag (uden 
turneringskampe eller deltagelse i stævner) blev drøftet.  
 
Aktion: emnet skal tages op igen efter sommerferie.   
 

8. Materialer 

a. Status på boldvogne. 
En ny boldvogn er indkøbt og testes.  
 

9. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. DBU Fodboldskole i uge 27 d. 29. juni - 3. juli 2020.   

b. Næste bestyrelsesmøde er i starten af august. Sekretær finder dato og indkalder.  

 

10. Eventuelt 

- Ungdom: Niveau og policy for gaver til afgående trænere, der har været i klubben i 
længere tid, blev drøftet. 
 

- Chris indhenter status for ny kunstgræsbane.  
 
Aktion: Chris indhenter en status fra Oliver Carlson.     

 

- Skal B73 være aktiv ved lyserød lørdag i efteråret 2020? Der var opbakning, men der 
skal være sikkerhed for at sponsorer bakker op.  
 
Aktion: Den sædvanlige, effektive og stærke projektgruppe ”Lyserød lørdag” 
samles. 
 
 
 

Referent: Chris   


	Bestyrelsesmøde

