
 

  

 Boldklubben af 1973 – Slagelse 
 Bestyrelsen 

  
 

 

 

   
 

Hjorthøjvej 57 
4200 Slagelse 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. oktober 2021 

 kl.19.00-21.00 i B73 klubhus 

31. oktober 2021 

 

Referat 
 

Deltagere:  

Eva Ingevold, Daniel Segerlund, Jens ”Chris” Lauritsen, Thomas Brøgger, Pernille Thomsen,  
Paw Hagstrøm, Henrik Andersen, Sten Skærbæk, Thomas Bahn Jespersen og Kenneth Johansen.  

 

1. Indledning 

Bemærkninger og aktioner i referat fra seneste bestyrelsesmøde (d. 21. september 2021).  

En enkelt aktion for formanden blev udsat. Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden 

a. Brev til Slagelse Kommune vedrørende forslag til udbygning af Stadion Vest blev 

drøftet og godkendt. Chris færdiggør brevet og sender til Eva mhp. underskrift.  

Et udvalg, mhp. indledende opfølgning overfor byråd og fritidsafdelingen samt den 

senere proces hvor klubbens ønsker skal uddybes blev nedsat med Eva Ingevold, 

Steen Skærbæk og Chris. Paw Nielsen bliver inviteret til udvalgets arbejde.   

 

Aktion: Chris 

 

b. Der er et behov for et udvalg, der kan planlægge Vildbjerg Cup 2022. Kvinde- og 
pigeudvalget bød ind med Henrik Carlsen, Tina Steen Sørensen og Maria 
Øhlenschlæger. Der bliver forventet også fundet en repræsentant fra herreungdom.  
 
Aktion: herreungdom.   
 

c. Get2Sport – status. 
De ønskede projekter kan fortsat betales som planlagt.  

 

3. Nyt fra næstformanden 

a. Støtteforeningen ønsker en tilkendegivelse for hvordan holdene skal bruge de otte 

omklædningsrum efter udvidelsen af klubhuset mhp. rengøringskapacitet. I hverdage 

planlægges på anvendelse af de fire gamle omklædningsrum. Alene i weekender og 

ved evt. spidsbelastninger i hverdage udnyttes de fire nye rum som supplement.  

  

Husk de gamle omklædningsrum lukkes om ca. tre uger mhp. en større renovering. 

Anja informerer holdene om perioder. 

  

b. Vintertræningsplan indendørs og ude er udgivet ligesom DBU-vinterkampprogram er 

udgivet. Klubben afventer DGI-programmet.  

 

 

 



 

  

 Boldklubben af 1973 – Slagelse 
 Bestyrelsen 

  
 

 

 

   
 

Hjorthøjvej 57 
4200 Slagelse 

 

 

4. Nyt fra kassereren 

Der blev givet instruktioner til udvalg vedr. betalinger og omkostninger.  

Kasserer sender et oplæg for budget 2022, baseret på foreløbig regnskab 2021, inden 

budgetmøde 2022.  

Aktion: Thomas. 

 

Hvis et medlem melder sig ind i B73 midt i sæsonen, er processen fortsat indmeldelse via 

hjemmesiden og betaling af et kontingent for en halv sæson. 

 

5. Nyt fra Strategi- og frivilligansvarlig 

Intet nyt.  

 

6. Nyt fra Proces- og kommunikationsansvarlig 

a. Udvalget er vokset igen så der nu er 14 personer i udvalget. Det giver temmelig gode 

muligheder for at løse nye opgaver, f.eks. markant større fokus på nyheder og 

sponsorer.  

 

b. Et nyt årshjul for udvalgets opgaver er under udvikling.  

 

7. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

a. Der er holdt trænermøde med god dialog på tværs. Der vil komme mere fokus på 

spillestil på tværs af årgange så op- og top træning- og kamp nemmere kan 

gennemføres.    

 

b. Koncept for træningstøj i klubben blev drøftet. En tøjpakke skal udbydes bredere til 

klubbens medlemmer via Sportigan.   

 

Aktion: Eva Ingevold.  

  

8. Nyt fra herresenior 

Afdelingen ønsker i højere grad at koordinere U17-drengeårgangen ligesom U19 og 

ønsker at ansætte en koordinerende træner for hele afdelingen. Afdelingen arbejder 

videre med planen og involverer herreungdom i arbejdet.     

 

9. Nyt fra herreungdom 

a. Udvalget vil undersøge en række nye indtjeningsmuligheder, - primært projekter i 

2022.   

 

b. Udvalget vil se på muligheden for at udbyde fodbold-camps i andre ferieperioder end 

DBU fodboldskolen i sommerferien.  

 

10. Materialer 

Der er behov for ekstra boldvogne, og der kigger pt. på muligheder for indkøb.  
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11. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Budgetmøde 2022: D. 7. december 2021, kl. 18.00 hos Formanden, Oklahomavej 6 

(alene formand, kasserer og udvalg med budget i 2022 skal deltage).  

 

b. Julefrokost med støtteforeningen d. 18. december 2021.  

 

c. Næste bestyrelsesmøde: 13. januar 2022, kl. 18.00 i klubhuset (afhænger af status i 

ombygning af klubhuset). 

 

12. Eventuelt 

Kenneth Johansen og Kenneth ”Volle” vil i højere grad i 2022 arbejde med koncept for events i 
klubben.  

 

 

 

 

Referent: Chris 


