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Bestyrelsesmøde mandag d. 22. februar 2021 kl.18.30-19.30  

(Mødet blev holdt via Teams).   

25. februar 2021 

Referat 
 

Deltagere: Eva Ingevold, Daniel Segerlund, Jens ”Chris” Lauritsen, Julie Særkjær Mathiesen, 

Pernille Thomsen, Kenneth Johansen samt Anja Aage. 

 

Fraværende: Thomas Brøgger og Kenneth ”Volle” Voldstedlund. 

 

1. Indledning 

a. Stor velkomst til Pernille Thomsen i bestyrelsen! 

Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde: Fælles meddelelse om udsættelse af 

generalforsamling 2021 i B73 og Støtteforening lægges op af Julie på klubbens 

hjemmeside.   

b. Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden 

a. Bandereklamer på Stadion Vest har været drøftet med støtteforeningen. 

b. DBU har aftalt et værtskab med Slagelse Kommune søndag d. 7. marts 2021 for en 

Herresenior Futsal-landskamp. DBU har igen spurgt B73 om støtte med frivillige 

personer. Antal er ikke defineret endnu, men vil værre færre i ft. seneste DBU Futsal-

arrangement hvor klubben støttede. Formand svarer positivt til DBU.     

 

3. Nyt fra næstformanden 

Der udvikles en Corona-træningsplan i denne uge hvis fritidsaktiviteter gives mere fri 

herunder, at forsamlingsforbud ændres f.eks. til ti personer eller flere.  

 

4. Nyt fra kassereren 

Formanden oplyser, at kassereren stort set har afsluttet og fået revideret regnskabet for 

2020. Afhængig af størrelse af overskud i 2020 skal bestyrelsen beslutte om der skal 

tilbageføres en del af beløbet f.eks. til holdkasser. Det har klubben stillet medlemmerne i 

udsigt hvis opkrævning af kontingenter i 2020 genererede et større overskud.  

 

5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

a. Justeringer i udvalget 
Pernille Thomsen præsenteres som ny udvalgsformand fra d. 25. februar 2021, idet 
udvalget midlertidig om-konstitueres. Når der er mulighed for at gennemføre 
generalforsamling vil udvalgets endelige sammensætning blive fundet. Planen er, at 
Julie fortsætter som udvalgsmedlem med vægt på administrative opgaver. Johnny 
Petersen indtræder i udvalget for at styrke det sportslige. Marie Ø. arbejder videre med 
aktiviteter og events.   
 
”Farvel” til Julie for stor og meget værdsat indsats i bestyrelsen!  
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b. Hvordan skal B73 planlægge for deltagelse i Vildbjerg 2021? 

Der er stor usikkerhed om der kan gennemføres et fodboldstævne af Vildbjergs 
størrelse og omfang. B73 kan tilmelde hold i maj og vil senere tage stilling til alt praktik 
når rammer og vilkår er mere kendte.   
 

6. Nyt fra herresenior 

Intet.  
 

7. Nyt fra herreungdom 

a. Samarbejdet med SBI om herreungdom er startet tilfredsstillende.  

b. Udvalget søger efter frivillige, idet der fortsat er en plan om at indstille til en opdeling af 

udvalget i to afdelinger ved generalforsamling: et ungdomsudvalg og et børneudvalg. 

Forslaget skal præsenteres ved indkaldelse til generalforsamling og forhåbentlig være 

med til at få frivillige til at stille op.     

 

8. Materialer 

Intet  
 

9. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Støtte til DBU Futsal-landskamp d. 7. marts i Slagelse.   

b. B73 bestyrelsesmøde onsdag d. 24. marts kl. 1830. Forhåbentlig kan det gennemføres 

i B73 klubhus. Alternativt holdes mødet via Teams.   

c. B73 generalforsamling 2021? 

d. Støtteforening generalforsamling 2021? 

 

10. Eventuelt 

 Udvidelse af klubhus. 
- Byggeri mhp. udvidelse af klubhus starter forventet d. 1. april 2021.  
- Der er ikke tøjvask i byggeperioden. Anja har rykket trænere for at fjerne det sidste 

kamptøj fra vaskerummet.  
- Ca. halvdelen af parkeringspladsen ved klubhuset bliver afspærret med hegn og 

brugt som byggefelt under byggeriet. Anja er ved tage kontakt til de nærmeste naboer 
og firmaer ved Stadion Vest mhp. information og hvis der opstår problemer med 
uhensigtsmæssige parkeringer og fyldte veje med parkerede biler. 

 Der er dialog med Slagelse Kommune om opgradering af parkeringsplads ved klubhuset 
med udvidelse, et bedre underlag og belysning.  

 Byggerådgiver og den aktuelle entreprenør oplyser, at det går planmæssigt for byggeri af 
ny kunstgræsbane ved bane 3. Når underlaget bliver helt frostfrit og tørt starter 
forberedelser til drænsystem på banen samt støbning af sokler til lysmaster.    

 Slagelse Kommune vil rulle et nyt bookings-system ud. Næstformand følger processen.      
 
 
 
 
 
Referent: Chris 


