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Bestyrelsesmøde onsdag d. 24. marts 2021 kl.18.30-19.30  

(Mødet blev holdt via Teams).   

28. marts 2021 

Referat 

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

Thomsen, Kenneth Johansen og Kenneth ”Volle” Voldstedlund. 

 

Fraværende: ingen.  

 
1. Indledning 

a. Aktioner i referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 22. februar 2021 blev drøftet.   

b. Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden 

Har deltaget i møder med DBU og DGI. Ingen aktionspunkter.  

 

3. Nyt fra næstformanden 

- Træningsplan for forår 2021 er under udvikling, og sendes i kort høring ved trænere. 

Tirsdag d. 6. april forventes træning på græs at kunne starte, herunder på bane 1.  

- Ny træneroversigt er lagt ud på OneDrive af kasserer. Dokumentet skal opdateres.  

Aktion: alle udvalg opdaterer snarest og senest d. 6. april 2021.   

- Kampprogram for forår 2021 er redigeret.  

 

4. Nyt fra kassereren 

Endeligt regnskab 2020 er fordelt til bestyrelsen via mail, og sendes til revisorer. Formand 

skriver en ledelsespåtegning.  

Årets resultat viser et overskud, hvoraf dele planlægges brugt ved arrangementer for 

medlemmer.    

 

5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

- Pernille har deltaget i et netværksmøde om pigefodbold i Slagelse Kommune.  
- Afdelingen ønsker at starte U10 årgangen, og er ved at ansætte ny træner. 
  

6. Nyt fra herresenior 

Ser frem til en anderledes halvsæson i foråret 2021 pga. COVOD-19 har påvirket 
turneringen sidste år. Nye trænere er ansat og de er kommet godt i gang.  

 
7. Nyt fra herreungdom 

Overvejelser om at opdele udvalget i to nye afdelinger er standset. Udvalget foreslår 

alligevel ikke ændringer i vedtægter til generalforsamling.    
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8. Materialer 

Der er alene købt 20 bolde denne sæson. Afventer evt. bestillinger.   
 

9. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 4. maj kl. 18.30-20.00. Forventet i klubhus, 

alternativt via teams (Formand har indkaldt via Teams). 

b. B73 generalforsamling 2021 (dato afventer ændring i forsamlingsforbud). 

c. Støtteforening generalforsamling 2021 (dato afventer ændring i forsamlingsforbud). 

 

10. Eventuelt 

- Et antal flagdage i Slagelse by 2021 er tildelt B73.  
Aktion: Udvalg melder tilbage til Volle med ønsker om de mulige datoer.  

- Slagelse Festuge oplyser, at arrangementet gennemføres 2021 i uge 26 som en 
tilpasset aktivitet. Volle melder løbende tilbage med overordnet program og behov 
for frivillige.   

- B73 lotteri er ved at blive afsluttet. Der har været noget salg selvom COVID-19 har 
påvirket adgang til klubhuset.  

- COVID-19 regler for træning og kampe er under opdatering. Krav til kvadratmeter 
ved omklædning pr. spiller kombineret med små omklædningsrum i klubhuset 
betyder, at der næppe tillades bad efter træning og kampe.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Chris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


