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Bestyrelsesmøde onsdag d. 11. august 2021  

kl.19.00-21.00 i B73 klubhus 

 

15. august 2021 

Referat 
 

Deltagere:  

Eva Ingevold, Daniel Segerlund, Jens ”Chris” Lauritsen, Thomas Brøgger, Pernille Thomsen, Paw 

Hagstrøm, Kenneth ”Volle” Voldstedlund og Sten Skærbæk.  

 

Johnny Koch Pedersen deltog i pkt. 2.a.  

 

Afbud: Thomas Jespersen. 

 

1. Indledning 

a. Opfølgninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde (d. 16. juni 2021): 

i. Det kan umiddelbart ikke etableres en vandpost ved bane 3, men der ses på et 

alternativ med en vandhane mellem bane 2 og 3. Volle følger op overfor Slagelse 

Kommune.  

 

b. Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden 

a. Træningsplan (Johnny fra Kvinde-og pigeudvalget deltog).  

Der ønskes faste og tidligere terminer for udviklingen og udsendelse af træningsplaner 

ligesom der skal udvikles mere klare principper for tildeling af træningstider.  

 

Efterårsplanen bør være klar i juni og vinterplanen bør være klar i september. 

Forårsplanen laves i marts, men med udgangspunkt i efterårsplanen og kun i særlige 

tilfælde ændres der i tildelinger.  

 

Der ønskes fra hvert udvalg en fast deltager i arbejdsgruppen, der udvikler 

træningsplanen.   

 

Næstformand fortsætter styring af denne proces med støtte fra udvalg, der skal bidrage 

med informationer og ønsker fra de enkelte årgange.  

 

b. Forretningsorden for B73 nye bestyrelse. 

Udvalgsformand for strategi- og frivilligansvarligudvalget samt proces- og 

kommunikationsansvarlig deltager i udgangspunktet fast i bestyrelsesmøder.  
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c. Hvordan etablerer B73 og støtteforening en ”frivilligbank” mhp. at organisere 

frivillige til mindre opgaver i klubben? 

Formanden ønsker, at der ses på frivillighed i B73, at der udvikles en ”frivilligbank”, der 

understøttes IT-mæssigt mhp. at organisere frivillige til mindre opgaver i klubben samt at 

der ses på økonomi ved aktiviteter hvor der er indtjening til klub og hold. Frivillighed har 

ændret sig over tid hvor bl.a. ”prisen for frivillighed” er steget og en frivillighedskultur ikke 

etablerer sig selv i B73.   

 

Steen vil gerne orientere hold om frivillighed.  

 

Formand drøfter emnet med støtteforeningen og vender tilbage til bestyrelsen.  

 

d. Planlægning af B73 50 års jubilæum i 2023.  

Emnet flyttes til et kommende møde mellem B73 og Støtteforeningen. 

 

3. Nyt fra næstformanden 

a. Kampprogram. 
Kampprogram er udsendt.  
 

b. Trænerliste.  
Er under fortsat opdatering. 
 

4. Nyt fra kassereren 

a. Regnskab periode 1-7/2021 bliver rundsendt.  

 

5. Nyt fra Strategi- og frivilligansvarlig 

Emnet blev drøftet under pkt. 2c.  

 

6. Nyt fra Proces- og kommunikationsansvarlig 

Deltog ikke, men havde givet denne opdatering inden mødet: 

 

”I kommunikationsudvalget har vi første møde i den nye sæson 26/8, hvor vi sætter 

rammerne for det nye år. Vi har ikke ligget stille hen over sommeren og har især på 

sociale medier løbende været synlige - blandt andet med opslag om rejsegilde og 

”Lyserød lørdag”. Vi er nu oppe på syv medlemmer i teamet - Mette Adler er seneste 

medlem". 

 

Det er fortsat vigtigt, at de mange gode historier i B73 kommer ud via sociale medier.  

 

7. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

- Per Wenzel er ny vejleder i afdelingen mhp. at støtte talenter, spillere og trænere. Per 

vejleder også gerne på tværs af klubben.  

- Der er indgået en aftale med en fysioterapeut mhp. skadesforebyggelse, behandling og 

vejledning. Opgaven er at tilse, vurdere og vejlede spillere i samarbejde med trænere hvis 

der er opstået skader ved træning og kampe.   

-  
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8. Nyt fra herresenior 

- Afdelingen har tilmeldt to seniorhold og to U19-hold. 

- Afdelingen har også ansat en fysioterapeut, der kan støtte ved skader.  

 

9. Nyt fra herreungdom 

- Der er planlagt trænermøde i udvalget i uge 33.  

- Har drøftet en form for ”grøn tråd” i træning og kampe mellem herresenior og de ældste 

ungdomshold.  

 

10. Materialer 

- Der ses på indretning af nye boldrum.  

- Slagelse kommune kan ikke indkøbe yderligere mål. Allerede bestilte mål er på vej.  

- Spillerbokse ved bane 3 skal sættes fast. Aktion: Volle. 

 

11. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Fællesspisning mellem bestyrelser i B73 og støtteforeningen. Dato tilgår.  

 

b. Næste bestyrelsesmøde?  

21. sep. kl. 1900-2100 i B73 klubhus (Eva tager kage med). 

 

c. Rejsegilde af klubhus og ”B73 grøn dag” på Stadion Vest d. 11. september 2021. 

Husk tilmelding for alle deltagere.  

 

d. Lyserød lørdag d. 9. oktober 2021. 

  

12. Eventuelt 

- Et kursus blev drøftet.  

 

 

 

 

Referent: Chris 


