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Bestyrelsesmøde mandag d. 21. februar 2022 

 kl.18.30-20.30 i klubhuset 

 

26. februar 2022 

Referat 
 

Deltagere:  

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

Hagstrøm, Kenneth Johansen, Kenneth ”Volle” Voldstedlund, Sten Skærbæk og Thomas Bahn 

Jespersen. 

 

Afbud: ingen 

 

1. Indledning 

a. Bemærkninger og aktioner i referat fra seneste bestyrelsesmøde (13. jan 22).  

- Formand har arbejdet videre med principper for betaling af trænere.  

- Der er sendt en analyse af behov for baner til træning og kampe til Slagelse 

Kommune.   

b. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.  

 

2. Nyt fra formanden 

a. Planlægning af B73 generalforsamling 2022 herunder praktik.  
i. Der er indkommet to forslag fra træner, Anders Malik Larsen: 

 
- Mulighed for et mindre materialerum/container ved bane 3 mhp. at 

mindske transport af materialer til træning.  
- Mulighed for toilet(ter) ved bane 3. Hvis fx spillere på U7-9 piger 

skal på toilettet bliver vi nødt til at udspare en træner hver gang for 
at de ikke skal gå alene. 

 
De to forslag blev drøftet, og besvares under generalforsamlingen 
af formanden.  

 
ii. Dagsorden opdateres og kopieres af Chris, der også orienterer 

bestyrelsens forslag som dirigent.   

iii. Thomas kopierer regnskab for 2021 og budget for 2022.  

iv. Andre praktiske opgaver i fm. generalforsamlingen blev fordelt.  

 
b. Status i dialog med Slagelse Kommune om nye baner. 

Næste møde gennemføres på onsdag. Eva, Daniel, Steen og Chris deltager 

fra B73. Oliver og Steen deltager fra Slagelse kommune.  
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3. Nyt fra næstformanden 

a. Trænerark skal fortsat opdateres løbende.  

b. Træningsplanen for forår 2022 er ”genbrug” fra planen i efteråret 2021.  

 

4. Nyt fra kassereren 

a. Regnskab 2022 (JAN).  

Ingen bemærkninger til regnskab for januar 2022.  

 

b. Den nye PBS-ordning 

Den indførte PBS-ordning til kontingentbetaling, der blev indført i efteråret 

2021, virker efter hensigten. De fleste kontingenter er indbetalt i januar 2022 

via systemet.  

 

5. Nyt fra strategi- og frivilligansvarlig 

Nil 

 

6. Nyt fra proces- og kommunikationsansvarlig 

Nil 

 

7. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

a. Gebyr for kompetencetræning ved deltagelse fra andre klubber? 

Kompetencetræning kan udbydes til spillere fra andre klubber for at støtte 

udviklingen. Det er aftalt, at træningen tilbydes til et antal klubber uden 

beregning for at teste ordningen, interessen og effekten.   

 

8. Nyt fra herresenior 

Nil 

 

9. Nyt fra herreungdom 

a. Ny børne- og udviklingstræner 
Per Venzel er ansat som børne- og udviklingstræner, idet han virker ca. to 
dage om ugen i herreungdom og to dage om ugen i kvindepigeafdelingen. 
Per præsenteres ved et kommende trænermøde i afdelingen.  
 

b. DBU Børneklub 
Der er startet en dialog med DBU mhp. om klubben kan opnå status som ”DBU 
børneklub”. DBU Børneklub er for klubber, som ønsker at gøre noget særligt ud af 
børnefodbolden i klubben, og som derfor ønsker at samarbejde med DBU om at 
løfte børnemiljøet i deres klub.  
 

c. Målmandstræner. 
Der er indgået aftale med to målmandstrænere.  
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d. Opstart af Tumlingebold (2-4 årige). 
Opstart skal koordineres med kvindepigeafdelingen, der vender tilbage.   

 

10. Materialer 

Det nye materialerum er under etablering.  

 

11. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Møde med Slagelse Kommune om Stadion Vest d. 23. februar kl. 16.30 i 

klubhuset.  

b. B73 Generalforsamling 2022 d. 24. februar kl. 19.00 i klubhuset. 

c. Støtteforeningens generalforsamling d. 1. marts 2022 kl. 19.00 i klubhuset. 

 

12. Eventuelt 
Anvendelse af det forøgede antal omklædningsrum i klubhuset blev drøftet. For at 
minimere udgifter til rengøring bliver de nye omklædningsrum alene åbent ved mange 
hjemmekamp på hverdage og i weekender.  
 
 
 
 
 
 

Referent: Chris  


