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Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. september 2021  

kl.19.00-21.00 i B73 klubhus 

25. sep. 2021 

Referat 
 

Deltagere:  

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

Hagstrøm, Henrik Andersen og Sten Skærbæk 

 

Afbud: Kenneth ”Volle” Voldstedlund. 

 

Anja Aage deltog under mødets pkt. 2.  

 

1. Indledning 

Der var ikke bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde (d. 11. august 2021). 

Aktionspunkter kræver ikke yderligere opfølgning.  

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Orientering fra administrativ medarbejder 

a. Status på kontingenter og restancer. 
Det nye system og proces med krav om tilmelding til PBS-betaling ved kontingentbetaling 
virker tilfredsstillende. Udestående i kontingentbetaling er væsentlig lavere end normalt 
her ca. en måned efter betalingsfristen. Enkelte spillere er nu spærret for kampe indtil der 
er betalt.   

b. Status på pasning af klubhus. 
Ordningen er godt i gang med pasning en uge af gangen pr. årgang. 
Opstartsvanskeligheder er primært indenfor oplæring af de temmelig mange nye 
hjælpere i cafeteriet.  
Ikke alle hold når en ugevagt i efteråret. Plan for foråret 2022, der udsendes i december, 
vil dække de resterende årgange.     

 

3. Nyt fra formanden 

Aftalen med Get2Sport fortsætter i den nye sæson (til august 22) herunder støtte med et 
konkret beløb. En del af beløbet anvendes til 3-mandsmål, støtte til trænerkurser inklusiv 
forplejning, støtte udgifter ved ”Grøn dag” samt indkøb af materialer.  

 

4. Nyt fra næstformanden 

Kommende indendørs og udendørs træningsplaner er under udvikling. 

Indetider er først tildelt fra januar 22, idet COVID-19 fortsat optager haller i Slagelse.  
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5. Nyt fra kassereren 

Regnskab i periode 1-8/2021 med fokus på budget kontra regnskab var rundsendt til 

bestyrelsen og blev gennemgået detaljeret. Regnskab er tilfredsstillende ift. budget.     

Fremover gennemgås regnskab kontra budget ca. ved hver andet bestyrelsesmøde. 

Formand skriver et oplæg til principper og rammer for trænerhonorar i alle tre afdelinger frem 

mod klubbens budgetmøde i december for 2022. 

 

Aktion: formanden. 

 

6. Nyt fra Strategi- og frivilligansvarlig 

En meget erfaren frivillig-koordinator har meldt sig på banen mhp. at hverve frivillige til de 

større aktiviteter i B73, f.eks. Slagelse Festuge og ”Lyserød lørdag”. Formand og Paw fra 

støtteforeningen udarbejder et oplæg.  

 

7. Nyt fra Proces- og kommunikationsansvarlig 

Udvalget vokser videre og processer udvikles fortsat. Der er meget god respons fra 

sponsorer pga. god reklameeffekt. Alle indlæg på B73-facebook side (og ikke B73 

Facebook-gruppe, som næsten alle i bestyrelsen demonstrerede stor sikkerhed i at skelne 

mellem… ) skal koordineres med udvalget.    

 

8. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

Der planlægges på en pigecamp for U12 og U14.  

 

9. Nyt fra herresenior 

Afbud. 

 

10. Nyt fra herreungdom 

Grøn dag/rejsegilde gik meget fint, med god støtte fra mange frivillig hjælpere og sponsorer. 
Rejsegildet trak også en del gæster til Stadion Vest. Erfaringer er samlet ind og kan udnyttes 
når ”Grøn dag” vender tilbage næste efterår.  

 

11. Materialer 

I.a.b.  

 

12. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Lyserød lørdag d. 9. oktober 2021. 

Julie har orienteret om, at ”der er styr på tilrettelæggelse af dagen”! 

b. Næste bestyrelsesmøde: d. 26. oktober kl. 1900-2100 i klubhuset (er booket).  

c. Julefrokost med B73 og støtteforeningen gennemføres den 18/12. Alle udvalg i B73 

inviteres.  

 

13. Eventuelt 

Intet.  

 

Referent: Chris 


