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Bestyrelsesmøde torsdag d. 16. juni 2022 

 kl.18.30-20.30 i klubhuset 

20. juni 2022 

Referat 

 

1. Indledning 

a. Bemærkninger og aktioner i referat fra seneste bestyrelsesmøde (5. maj 22).  

b. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. B73 50 års jubilæum i 2023 

Oplæg fra Volle var fordelt inden mødet. Der planlægges på festdag for alle 

klubbens medlemmer fordelt på to weekender: et børne/ungearrangement for sig og 

et voksenarrangement for sig. Voksenarrangementet skal alene være for 

medlemmer og tidligere medlemmer inklusiv påhæng. Der vil blive opkrævet 

betaling for deltagelse. Location for voksenarrangementet fastsættes når vi har en 

indikation om hvor mange, der har interesse i at deltage.  

 

3. Nyt fra formanden 

a. Koordination med støtteforeningen mhp. pasning af klubhus.  

Ordningen med at årgangene dækker alle uger i cafeteriet fortsætter, men 

der gives ikke længere direkte tilskud til årgang for pasning. Årgangene kan 

søge om tilskud fra Støtteforeningen. 

b. Samarbejdsaftaler med andre klubber.  

Der er kommet flere henvendelser. Der arrangeres møder med udvalgte 

klubber efter sommerferien og så kan der sammenlignes fordele og ulemper. 

Fokus er, at klubberne skal komme til B73 så klubbens medlemmer ikke skal 

køre længere. 

 

4. Nyt fra næstformanden 

 Udkast til træningsplan for efteråret er sendt rundt. 

 Hjemmekampe skal som udgangspunkt placeres som weekendskampe. 

 Holdtilmelding for efteråret 2022 er overstået. 

 Dialog med kommunen fortsætter angående indendørstider til vinteren. 

 

5. Nyt fra kassereren 

a. Regnskab 2022 (JAN-MAJ) 

Regnskabet ser fornuftigt ud lige nu, dog med et lille underskud. 

Der forventes fortsat et mindre overskud når året er omme. 

 

 



 

  

 Boldklubben af 1973 – Slagelse 
 Bestyrelsen 

  
 

 

 

Side 2 
 

Hjorthøjvej 57 
4200 Slagelse 

 

  

 

6. Nyt fra Strategi- og frivilligansvarlig 

Tina Venzel har et super godt overblik over frivillige til klubbens arrangementer. Det 

fungerer rigtig godt. 

 

7. Nyt fra Proces- og kommunikationsansvarlig 

 Udvalget har lanceret det første B73 blad ”Halvleg”. 

 Markedsføringen af fodboldskolen har resulteret i at der er udsolgt. Går i 

gang lige efter sommerferien med at reklamere for fodboldskolen i 2023. 

Iværksætter om kort tid en sidste kampagne for frokostordning til 

fodboldskolen. Søger lidt flere frivillige til fodboldskolen. 

 Forsøger i efteråret at sende opslag hver uge med hvad der sker på Stadion 

Vest i weekenden. 

 

8. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

 Der arbejdes på at få trænerkonstellationen på plads for næste sæson. 

 Meget fokus på børnesegmentet.  

 Er ved at afklare om der er nok spillere til et U18 hold. 

 

9. Nyt fra herresenior 

Der arbejdes på at få trænerkonstellationen på plads for næste sæson. 

 

10. Nyt fra herreungdom 

 Har fået flere medlemmer i udvalget.  

 Udvalget kigger en del på DBU årshjul. 

 Arbejder på at få trænere på plads for næste sæson. 

 Meget tæt på at være i mål med ansøgningen til at blive DBU Børneklub. 

 Der er en stor udfordring med at skaffe trænere til årgang 2009. 

 

11. Materialer 

 Torsdag og fredag i uge 33 skal bane 3 reguleres. Kan ikke anvendes disse to 

dage. 

 Dialog med kommunen om at grave spillerboksen ved bane 1 ned, samt om at 

fjerne en bande på bane 3 så det bliver nemmere at flytte mål ud. 

 Der arrangeres møde med Steen fra kommunen. 

 Bolde kommer forventet hjem i løbet af sommeren efter bestilling. Der er 

leveringsudfordringer. 

 Der placeres ekstra net med bolde ude i boldrummet. 
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12. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Slagelse festuge d. 25. juni-2. juli (B73 stiller et stort antal frivillige). 

b. DBU Fodboldskole i B73 på Stadion Vest (d. 26. juni-1. juli). 

c. Vildbjerg Cup d. 28.-31 juli 2022 (et stort antal hold deltager fra B73). 

d. Næste bestyrelsesmøde:   

23/8 kl. 18.30. Chris bestiller varm med hos Katrine. 

 

13. Eventuelt  

Nil 

 

 

 

 

Referent: Eva.  


