
 

  

 Boldklubben af 1973 – Slagelse 
 Bestyrelsen 

  
 

 

 

Side 1 af 3 
 

Hjorthøjvej 57 
4200 Slagelse 

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. marts 2022 

 kl.18.30-20.30 i klubhuset 

 

26. marts 2022 

 

Referat 
 

Deltagere:  

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

Kenneth ”Volle” Voldstedlund og Thomas Bahn Jespersen. 

 

Afbud: Thomas Brøgger og Steen Skærbæk. 

 

1. Indledning 

a. Bemærkninger og aktioner i referat fra seneste bestyrelsesmøde (21. feb. 22) 

og fra generalforsamling d. 24. februar 2022:   

- Træningsplan for forår 2022 bliver drøftet senere på mødet.  

- Tumlingebold er koordineret mellem herreungdom og kvindepigeafdelingen. 

Der er fundet trænere. Næstformand opretter årgangen i klub Office.    

 

b. Godkendelse af dagsorden. 

Iab.  

 

2. Nyt fra formanden 

a. Budget  

Slagelse Kommune har, som en del af den justerede budgetproces 2022, 

lukket en række puljer, men dog ikke lokaletilskud. Lukningen udfordrer fx 

støtte til udsatte medlemmer, men B73 ser på midlertidige alternativer.   

b. Ukrainske flygtningebørn  

Slagelse Kommune opfordrer kommunens foreninger til at støtte ukrainske 

flygtningebørn med idrætstilbud, og B73 vil modtage interesserede. De skal 

indmeldes i klubben og spillertilladelse skal afklares. Børnene vil 

indledningsvis spille uden kontingentbetaling.    

c. Slagelse Talent & elite  

Har deltaget i et møde om processer om Slagelse Talent & Elite. Der er 

fortsat udestående om forvaltningsgrundlaget for pålæg om klubskifte ved 

start på fodboldlinjen.   

 

 

 



 

  

 Boldklubben af 1973 – Slagelse 
 Bestyrelsen 

  
 

 

 

Side 2 af 3 
 

Hjorthøjvej 57 
4200 Slagelse 

 

 

3. Nyt fra næstformanden 

a. Trænerark 

Trænerark skal fortsat opdateres (!). (Husk at destruere træneraftaler og 

dokumentation mv. når en træner stopper og er afregnet).  

 

b. Træningsplan, forår 2022 

Standardtræningsplanen skal tilpasses bl.a. fordi der en temmelig stor 

årgang, der ikke kan være på det afsatte baneområde.  

 

c. Træningstider vinter 

B73 har søgt om samme træningstider for vinterperioden 2022/2023 som 

denne vintersæson. 

 

4. Nyt fra kassereren 

Kasseren sender regnskab efter mødet, - og tager kage med ved næste møde!  

 

5. Nyt fra Strategi- og frivilligansvarlig 

Deltog ikke.  

 

6. Nyt fra Proces- og kommunikationsansvarlig 

Iab.  

 

7. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

Iab.  

 

8. Nyt fra herresenior 

Iab.  

 

9. Nyt fra herreungdom 

a. DBU børneklub 

Der er holdt møde mellem DBU og om B73 som DBU børneklub. Der skal 

oprettes en styregruppe bl.a. for at udvikle en børnepolitik. Afdelingen ønsker 

støtte fra kvindeårgange til at udvikle politikken. Ved første møde i 

styregruppen skal der udvikles en realistisk tidsplan for opgaven.   

   

b. Spillerråd 

Skal der være et spillerråd i klubben? Hvordan kan børne- og 

ungdomsspillere samt seniorerne involveres i klubbens beslutninger og 

udvikling samt inspirere udvalg og bestyrelse? Formanden drøfter opgaven 

med flere ressourcepersoner, og vil gerne selv facilitere seniorholdene.  

Opgaven drøftes igen ved næste bestyrelsesmøde.     
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10. Materialer 

- Nye brusere er bestilt til de gamle omklædningsrum.  

- Hvem fixer låse til holdenes skabe? Eva taler med støtteforeningen om hvordan 

der købes hængelåse til alle hold.  

- Der gennemføres snart en optælling af alle bolde (princippet er, at alle boldvogne 

skal være fyldte med et bestemt antal bolde (20 eller 24 bolde afhængig af 

boldstørrelse). Skal et hold fx bruge 30 bolde skal der tages to boldvogne med, 

og ikke bare tages ekstra løse bold med ned på træningsbanen. Ved 

overdragelse mellem to hold skal der altid optælles). Volle skriver til holdene om 

”færdselsregler” med klubbens materialer for at minimere tab og svind. 

- Låsning og lukning af klubhuset er ikke altid perfekt. Støtteforeningen skriver ud 

om ”færdselsregler”.  

- Anskaffelse af ekstra VEO-kamera blev drøftet. Årlige driftsudgifter til et VEO-

kamera er høje så der skal være et reelt behov. Emnet drøftes igen hvis 

efterspørgslen stiger markant.  

11. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. 5. april kl. 19.00: Møde mellem B73 Støtteforening og B73 om ønsker til 

faciliteter på Stadion Vest.  

b. 5. maj kl. 18.30: Bestyrelsesmøde i klubhuset.   

  

12. Eventuelt 

- Bestemmelser for booking af mødelokaler i klubhuset sendes snart ud fra 

støtteforeningen 

 

 

 

Referent: Chris.  


