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Referat 
D. 1. marts 2022 

B73 formand Eva Ingevold bod velkommen til ca. 20 personer til klubbens 
ordinaere generalforsamling 2022. 

1. VALG AF DIRIGENT 
Bestyrelsen foreslog Ole E. Hansen, der blev godkendt som dirigent. 

2. LOVLIG INDVARSLING AF GENERALFORSAMLINGEN 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, jf. klubbens 
vedtaegter, via klubbens face bookside og klubbens hjemmeside. 

3. ARSBERETNINGER FOR ARET 2021 

• Hovedbestyrelsen ved formand Eva Ingevold. 

"Der er kun gaet et halvt Ar siden seneste generalforsamling, der pga. Covid 
blev gennemfort i juni. Covid har ogs6 i denne omgang sat sit praeg p6 
sporten, men ikke i s6 voldsom grad som ved den forste store nedlukning. Det 
er dog begraenset, hvad der er sket siden vi sidst var samlet, hvorfor min 
beretning ikke er s6 lang. 

Vanen tro, sA overlader jeg det sportslige fokus til de respektive udvalg, og sA 
koncentrerer jeg mig om alt det, der foregar "udenom". Set fra 
hovedbestyrelsens perspektiv er vi stadig en velfungerende og enig 
bestyrelse, hvor alle udvalg er enige i en faelles retning. Vi udvikler sammen 
og arbejder sammen pA kryds og tvaers. Vi prioriterer isaer at fA udviklet 
tra=nere, sA de er bedst muligt klaedt p6 til de opgaver de star overfor. 

Stotteforeningen og klubben arbejder fortsat taet sammen, og vi er vildt glade 
og tilfredse med, at der nu, langt om laenge, er et nyt klubhus p6 plads. Det 
bliver fantastisk at tage det rigtigt i brug. Jeg fortalte sidst om, at vi havde 
ryddet op og smidt en masse gammelt toj ud. Nu har vi ryddet helt op og alt er 
pA plads. Vi kan konkludere, at vi ikke umiddelbart mangler noget p6 
materialesiden. Det vi troede vi maske manglede har vi fundet i 
gemmerne. Det er s6 fedt at f6 det ud og [eve i et samlet materialerum, der 
passer til klubbens storrelse. 

Klubben er vokset, pA trods of Covid-19, til i alt 629 medlemmer fordelt med 
149 piger/kvinder og 480 drenge/maend. Det i sig sely er en kaempe bedrift. 
Mange foreninger kaemper med medlemstallene og med frafald bl.a. pga. 
Covid. SA er der mange, der siger, at det er fordi folk traenger til at komme ud 
igen. Men her m6 jeg bare sige, at det passer ikke. Andre fodboldklubber og 
DBU generelt kan ikke nikke genkendende til det. Man kommer ikke sovende 
til stigning i medlemstal. 
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Medlemmerne kommer, fordi vi har noget godt at bygge pa og klubbens 
traenere uge efter uge leverer et godt miljo for bornene at komme i. Vi har skilt 
pigerne fra drengene, som ogsa DBU anbefaler, sa snart de nar skolealderen, 
og det har betydet enormt for fastholdelse pa pigesiden. Sa et kaempe klap pa 
skuldrene til traenere og udvalg. 

B73 har fortsat det gode samarbejde med kommunen, som bakker op om 
klubbens arbejde og generelt er meget lydhor over for vores behov. Vi har 
pabegyndt/har fortsat en dialog vedrorende mulighed for en eller anden form 
for udvidelse of banekapaciteten pa Stadion Vest. Enten i form of flere baner, 
eller udvikling pa de eksisterende. Ved ibrugtagning of bane 3 med kunstgraes 
fulgte der ogsa flere mal med fra kommunen, men vi manglede fortsat mal. Det 
er ogsa faldet pa plads, da vi igennem kommunen indgik en aftale med 
Get2sport, som sorgede for at give os midler til at skaffe flere mal. Get2Sport 
sorgede ogsa for at skaffe bolde, som pga. Covid i en periode var svaere at fa 
fat i. 

Vi sartter fortsat fokus pa, at alle medlemmer skal yde en indsats i klubben i 
faellesskabets and. Klubben bestar kun pa grund of alle de frivillige ildsjaele, 
der er i og omkring den, og det er fedt at se, at alle hold lofter i flok og fx 
passer klubhuset. Vi kommer til at fortsaette arbejdet med at styrke 
frivilligheden, hvor vi i lobet of et ar har forskellige tilbagevendende 

o begivenheder, som vores medlemmer skal hjaelpe til med. Der er ogsa 
kommet folk til, der udelukkende skal have koordinering of frivillighed pa 
agendaen. 

Det er ogsa frivillige, der tegner vores kommunikationsteam. Her er der 
kommet en person med om bordet, som far saerligt fokus pa sponsorarbejdet. 
Det er skont at maerke, der bliver trukket fra hele vejen rundt. Kongstanken er, 
som saedvanlig, at sprede opgaverne ud pa sa mange hander som muligt, sa 
ingen drukner i arbejde. Man skal give de timer man har mulighed for at give. 

Nu venter vi bare pa, at graesset pa de rigtige graesbaner ma betrades og 
forarsturneringen kan komme i gang". 

********** 

Anders Malik spurgte ind til hvornar aktiviteter kunne starte pa graesbaner og 
om planen for forarstraening. 

Formanden orienterede om, at traningsplanen var den samme som i efterar 
2021. Det er Slagelse Kommune, der frigiver graesbaner til aktiviteter, forventet 
i starten of april, - afhangig of vejret. 
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• Herreungdomsafdelingen ved udvalgsformand Paw Hagstrom. 

"Som det forste vil jeg gerne takke den tidligere borne- og ungdomsformand 
for sit store engagement. Kenneth har lagt et stort arbejde i bourne- og 
ungdomsafdelingen og skabt et stabilt fundament, som har gjort det nemt for 
mig at overtage og bygge videre pa. Sa stor tak til Kenneth. Jeg er sikker pa, 
at de far meget glaede of ham i herreseniorafdelingen. 

Aret der gik 
Afdelingen har haft en stor spillertilgang pa de fleste argange, pa trods of 
Corona. Det skyldtes forst og fremmest fantastiske traenere, holdledere, 
assistenter og frivillige pa de forskellige argange, som tropper op ude pa 
traeningsbanerne med et smil pa Iaeben og abne arme over for spillerne, -
uanset hvilke udfordringer I sa har mattet sta over for. Corona, slidte faciliteter, 
manglende mal OG sa lidt mere Corona. Udvalget vil gerne sige en kaempe 
tak for den indsats I yder i kubben. I er fundamentet i fodboldklubben og uden 
jeres tilstedevaerelse ville vi ikke have sa dejlig en forening. Vi i borne- og 
ungeudvalget vil ogsa gerne lykonske nogle of de ekstraordinaere sportslige 
praestationer, der har vaeret i det forgangne ar fx: 
- 	U 15 spiller igen i mesterraekken. 
- U14 sikrede oprykning tit raekke 1. 
- 	U11 og U10 er i SU-raekken og klarer sig rigtig fint. 

Sommerens DBU-fodboldskole overgik alle forventninger med 206 deltagere 
og 30 traenere/assistenter/ledere. Fodboldskolen var en kaempe succes, og 
deltagerantallet var en rekord. Vi igangsatte ogsa projekt "Groan dag". Dagen 
havde til formal at samle klubbens medlemmer til hygge, aktiviteter og fodbold 
pa tvaers of argange. Og her var det ogsa en succes med ca. 300 deltagere, -
dog hjulpet godt pa vej of stojtteforeningens rejsegilde, som blev afholdt 
samme dag. 

Det nye ar 
Udvalget ser ind i et rigtig spaendende ar. Vi vil forsoge at Iofte borne- og 
ungefodbolden i B73 med flere nye tiltag, som hovedbestyrelsen bakker fuldt 
op om. Udvalget er i dialog med DBU om at skabe en DBU-borneklub hvor vi 
som klub forpligtiger os til at efterleve en reekke punkter inden for DBU 
forudsaetninger, bl.a.: 
• At prioritere bornefodbolden okonomisk og organisatorisk. 
• Tilslutte sig DBU's bornesyn og arbejde pa at efterleve det. 
• Nedskrive og varetage en bornepolitik. 
• Tilknytte en kontraktligt forpligtet borneudviklingstreener. 

Sidstnaevnte er allerede pa plads: Udvalget er nemlig rigtig tilfredse med at 
have indgaet en aftale med Per Venzel som klubbens borneudviklingstraener. 
Det bliver et karmpe plus at fa Per med pa drengesiden. Klubben er helt sikker 
pa, at Per kan hjaelpe os i naeste skridt pa vejen til, sammen med vores 
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traenere, at skabe verdens bedste bornetraening. Vi ser meget frem til 
samarbejdet mellem traenere, Per og bestyrelse. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at der med den nye borne strategi ligger et 
enormt stort arbejde i det kommende ar. Men nar det er sagt sa mener jeg 
inderligt, at vi som klub skylder de unge mennesker at skabe de bedste 
forudsaetninger for at de, hvad enten de er fritidsspillere eller smatalenter, kan 
udvikle sig i B73 og dyrke verdens sjoveste sport 

Fodboldskolen 2022 
Selv om vi slog jo rekord sidste ar, vil vi ikke ligge pa den lade side, men 
derimod forsoge at tiltreekke mindst 240 spillere... Det er ikke kun er en 
enormt spaendende uge med masser of glade born. Det er ogsa rigtig god 
reklame for vores klub. 

Grsn dag 
Vi fortsaetter ufortrodent arbejdet pa at afholde gron dag igen i ar og 
forhabentlig med endnu flere deltagere. Gron dag skal vaere vores festdag til 
gavn for sammenholdet mellem alle klubbens argange og deres familier. 

Til sidst vil vi gerne sende endnu en tak til alle de frivillige i b73 som er med til 
at drive den fantastiske forening. Udvalget ser meget frem til et spaendende og 
begivenhedsrigt ar". 

• Kvindepigeafdelingen ved udvalgsformand Pernille 
Brodthagen Thomsen. 

"Kvindepigeafdelingen har arbejdet med at skabe et miljo, hvor der bade er 
plads til bredde og elite, som har vaeret et of 2021 storste udfordringer pga. 
et  forskelligt niveau ved alle argange. Strategien har vaeret at rumme alle 
spillere, uanset of hvilken grund den enkelte spiller fodbold. Fokuspunktet 
har vaeret, at fodbold skal vaere sjov, motiverende, laererigt og udviklende. 
Strategien har ogsa vaeret, at det er vigtigere at udvikle den enkelte spiller 
mere end at vinde kampe. Malet er, at spillerne udvikler sig sa man for lave 
fejl. Det kan vane en svaer storrelse at forholde sig til, specielt som 
kvindepigespiller. 

Derfor har kvindepigeafdelingens strategi vaeret at opbygge psykologisk 
sikkerhed for den enkelte spiller, at opbygge faellesskaber, der rummer alle 
spillere, hvor spillerne for fejle og dermed udvikle sig. Det har ogsa betydet, 
at begrebet "top- og optreening" og kamp er blevet introduceret i takt med 
kvindepigeafdelingens anseettelse of Kompetence og Supervisionstreener, 
som er kommet stille og roligt i gang i lobet of 2021. Pa den baggrund har 
kvindepigeafdelingen igangsat en ny kultur, hvor argangene Abner sig op 
mhp. at udvikle den enkelte spiller pa det niveau den enkelte matte befinde 
sig pa, men ogsa med det mindset, at det sociale ogsa spiller en stor rolle i 
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kvindepigefod bold, som alt sammen kombineret med traenere og holdlederes 
store arbejde for at fA det til at lykkedes. Det lykkedes. 

Kvindepigeafdelingen har vaeret klar og modne til at bygge p6 med 
uddannelse til nye treenere og fokus pA at kompetenceudvikle trarnerne 
internt i takt med ansaettelse of en Kompetence og Supervisionstraener. 

Overordnet set har kvindepigeafdelingen deltaget i Slagelse Kommunes 
pigenetvaerk mhp. at fastholde, rekruttere, inspirere og vidensdele forhold 
omkring pigefodbold og etablere relationer med omegnsklubberne mhp. 
muligheder og udvikling of den enkelte spiller og dennes laering. 
Pigenetvaerket er i december 2021 lagt ind under samarbejdsaftalen med 
SBI og netvaerket med omegnsklubberne, der skal videreudvikles i 2022. 
Kvindepigeafdelingen fortsaetter ligeledes med at videreudvikle samme 
strategi som i 2021 — at fodbold skal vaere sjovt, motiverende, udviklende og 
larrerigt, - hvilket falder fint i trad med klubbens vaerdier: Respekt, 
Rummelighed, Faellesskab og Udvikling. 

Stor ros til treenere, holdledere og kvindepigeudvalgsmedlemmer for 
engagement pA og udenfor banen og tillykke med de sportslige praystationer 
og resultater pA alle Argange". 

• Herreseniorafdelingen ved repraesentant for udvalget Kenneth Johansen. 
"Vaesentligste nyt er, at U17-Argangen flyttes fra herreungdom til herresenior, 
og at der er indgaet en aftale med trainer John Lynge om udvikling i hele 
afdelingen. Klubbens to herreseniorhold kan i indevagrende sarson fastholdes i 
serie 1 og serie 3, og der satses pa oprykning for begge argange i naeste 
saeson. Der er gode trupper med fin stemning, og med ny udviklingstraener 
kan mAlene nas". 

Der blev spurgt ind til om der var tanker om at udnytte John Lynge i 
ungdomsraekkerne? Det var det ikke, bl.a. pga. et  onske om at fokusere pa 
udvikling i U17 og U19 samt for seniorer. 

4. DIET REVIDEREDE ARSREGNSKAB FOR 2021 
Regnskabet for 2021 var udleveret til deltagere. Det stigende medlemstal har givet 
en kontingentindtaegt pA 1.098.028 kr. Med ovrige indtaegter er der et samlet 
indtaegt p6 i alt 1.809.131 kr. De samlede udgifter var pA 1.533.361 kr., og det gav 
et samlet overskud for Aret pA 275.769 kr., hvilket er usardvanligt hojt. Arsagen er 
primaert et oget medlemstal, flere sponsorater og en aflysning of klubbens 
deltagelse i Vildbjerg Cup, der normalt er en stor udgift. Overskuddet planlaegges 
anvendt til udviklingsprojekter, traeneruddannelse, flere traenere samt en 
opsparing til at fejre klubbens 50 Arige jubilarum i 2023. 

Der var ikke bemarrkninger til regnskabet for 2021, - bortset fra ros for en god 
overskuelig opstilling og fine pardagogiske farver. 
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5. INDKOMNE FORSLAG 
Der var indkommet to forslag fra traener, Anders Malik Larsen: 

a. Mulighed for et mindre materialerum/container ved bane 3 mhp. at mindske 
transport of materialer til traening oppe fra klubhuset. Anders er traener for de 
yngste pigehold. 

Formanden: Det er klubbens onske, at spillere stotter traenere i at baere materialer 
til og fra traeningsbanen. Det er ikke klubbens onske, at der oprettes andre 
materialerum ift. det nye materialerum i det ombyggede klubhus. 

b. Mulighed for toilet(ter) ved bane 3. Hvis fx spillere pA U7-9 piger skal pA 
toilettet bliver vi nodt til at udspare en traener hver gang for at de ikke skal gA 
alene. 

Formand: der er allerede en udfordring med at fA drikkevand etableret pA bane 3. 
Det er undersogt ved Slagelse Kommune i sommeren 2021, der var temmelig 
varmt. Hovedbestyrelsen ser tillige en del udfordringer med drift og rengoring hvis 
der oprettes et toilet ved bane 3. Bedste forslag er at flytte de yngste pigehold fra 
bane 3 til bane 2, der er vaesentlig taettere pA klubhuset. Justeringen skal 
handteres i baneudvalget, der skal opdatere naeste traeningsplan. 

6. FASTSAETTELSE AF KONTINGENTER 
Bestyrelsen foreslar uaendrede kontingenter i 2022. Det var der ikke 
bemaerkninger til. 

7. FREMLAEGGELSE AF BUDGET FOR 2022 
Kasserer fremlagde budgettet, der var udleveret til deltagerne. Der er planlagt 
indtaegter for 1.755.000 kr. og udgifter for 1.737.500 kr. hvilket giver et forventet 
overskud pA 17.500 kr. Der skal arbejdes meget aktivt med sponsorater i 2022, 
idet der budgetteres med en fordobling i ft. forrige 6r. Der er nu en ny frivillig, der 
arbejder aktivt med sponsorater, og sammen med udvalgene er det realistisk at 
dette m6l nas. 

Systemet for tojpakker til traenere er aendret og derfor er budgettet mindre i 2022 
for denne post. 

Budget 2022 blev godkendt. 
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8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER I HENHOLD TIL VEDTAEGTERNES § 4 

8.a. Valg of formand (Jf. vedtaegterne vaelges denne p6 lige 6r for 2 6r). 

Formand Eva Ingevold var villig til genvalg. Der var ikke andre kandidater, og Eva 

blev genvalgt. 

8.b. Valg of narstformand (Jf. vedtaagterne vaelges denne pA ulige 6r for 2 6r). 

Naestformand Daniel Segerlund var ikke p6 valg. 

8.c. Valg of kasserer (Jf. vedtaegterne vaelges denne p6 ulige Ar for 2 6r). 

Kasserer Thomas Brogger var ikke p6 valg. 

8.d. Valg of sekretmr (Jf. vedtaegterne vmlges denne p6 lige 6r for 2 Ar). 

Sekretarr Jens "Chris" Lauritsen var villig til genvalg, og blev valgt. 

8.e. Valg of Strategi- og frivilligansvarlig (Jf. vedtaegterne vaelges denne p6 lige 

6r for 2 6r). Strategiansvarlig Sten Skaerbaek er villig til genvalg, og blev valgt. 

8.f. Valg of Proces- og kommunikationsansvarlig (Jf. vedtaegterne vaelges 

denne pA ulige 6r for 2 6r). Udvalgsformanden Thomas Jespersen var ikke pA 

vaig. 

9. VALG AF UDVALG I HENHOLD TIL VEDTAEGTERNES § 6 

Till Kvindepigeudvalget 

9.a. Valg of udvalgsformand (Jf. vedtaegterne vaelges denne p6 ulige 6r for 2 6r). 

Udvalgsformand, Pernille Brodthagen Thomsen, var ikke p6 valg. 

9.b. Valg of naestformand (Jf. vedtaegterne vmlges denne p6 ulige 6r for 2 6r). 

Der var ikke en kandidat. 

9.c. Valg of sekretaer (Jf. vedtaegterne vaelges denne p6 ulige 6r for 2 6r). 

Der var ikke en kandidat. 

9.d. Valg of udvalgsmedlemmer (Jf. vedtaegterne vaelges de p6 lige 6r for 2 6r). 

Johnny Pedersen var villig til genvalg. Johnny blev genvalgt 
Maria Ohlenschlarger var villig til genvalg. Maria blev genvalgt. 

Udvalget blev givet generalforsamlingens godkendelse til at fortsaette under egen 
intern konstituering efter generalforsamlingen. 
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Til Herreseniorudvalget 

9.e. Valg of udvaigsformand (Jf. vedtaegterne vaelges denne pa ulige ar for 2 ar). 

Der var ikke en kandidat. 

9.f. Valg of rimstformand (Jf. vedtaegterne vaelges denne pa ulige ar for 2 ar). 

Der var ikke en kandidat. 

9.g. Valg of sekretaer (Jf. vedtaegterne vaelges denne pa ulige ar for 2 ar). 

Der var ikke en kandidat. 

9.h. Valg of udvaigsmedlemmer (Jf. vedtaegterne vaelges de pa lige ar for 2 ar). 

Kenneth Voldstedlund var villig til genvalg, og blev valgt. 

Kenneth Johansen var villig til valg, og blev valgt. 

Udvalget fik generalforsamlingens godkendelse til, at fortsaette under egen intern 

konstituering efter generalforsamlingen. 

Til Herreunqdomsudvalqet 

9.i. Valg of udvalgsformand (Jf. vedtaegterne vaelges denne pa ulige ar for 2 ar). 

Udvalgsformand Paw Hagstrom var ikke pa valg. 

9.j. Valg of rimstformand (Jf. vedtaegterne vaelges denne pa ulige ar for 2 ar). 

Bo Vibe Hansen var ikke pa valg. 

9.k. Valg of sekretmr for 2 ar (Jf. vedtaegterne vaelges denne pa ulige ar for 2 ar). 

Der var ikke andre kandidater. 

9.1. Valg of udvaigsmedlemmer (Jf. vedtaegterne vaelges de pa lige ar for 2 ar). 

Der var ikke kandidater. Udvalget fik generalforsamlingens godkendelse til at 

fortsaette under egen intern konstituering efter generalforsamlingen. 

10. Valg of revisorer 

10.a. Valg of to revisorer (Jf. vedtaegterne vaelges en revisorer hvert ar for to ar). 

Revisor Ralf Hansen var pa valg, og var villig til genvalg. Han blev valgt. 

Revisor Soren Kristensen var ikke pa valg. 

10. b. Valg of revisorsuppleant (Jf. vedtaegterne vaelges en suppleant for et ar). 

Revisorsuppleant Tom Ingevold var pa valg, og var vist nok villig til genvalg. Han 

blev valgt. 
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11. EVENTUELT 

- Paw Nielsen, formand for B73 Stotteforening, roste i hoj grad samarbejdet 

med Fodboldklubben. 

Anders Malik roste Anja Aage, der er administrativ medarbejder i klubben, for 

sin store og gode indsats til stotte for alle traenere og spillere. Anders 

fremhaevede ogsa de mange sociale aktiviteter i klubben. Som ny treener i 

klubben var det en fornojelse at komme i klubben. 

12.TAK FOR I AFTEN VED FORMANDEN 

Formanden takkede dirigenten og sagde tak for fremmodet. 

Referent: Chris. 

Godkendt 

Ole E. Hansen 

Dirigent 
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