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Bestyrelsesmøde torsdag d. 25. august 2022 

 kl.18.30-20.30 i klubhuset 

2. september 2022 

 

Referat 

 

1. Indledning 

a. Bemærkninger og aktioner i referat fra seneste bestyrelsesmøde (16. juni 22).  

b. Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden 

 Information om møde med Sport Team Slagelse, som kan være interessant 

for B73 at melde sig ind i.  

 Formanden skal deltage i DBU Formandslounge i næste uge. Drøftelse om 

emner som B73 skal rejse. Fokus på at fastholde seniorer uden at give gratis 

kontingent. 
 

3. Nyt fra næstformanden 

a. Opdatering af trænerark og børneattester 

Kvinde/pige og Ungdom mangler opdatering. Der er brug for støtte fra 

administrativ medarbejder. Eva kontakter Anja om den rette proces. 

b. VEO 1 og VEO 2 er sat op og taget i brug.  

Kan bookes af alle hold til hjemmekampe. Må også bookes til udekampe i 

hverdagene. Der mangler en vejledning til nye brugere. 

c. eFodbold 

Hvem kan være tovholder for eFodbold? Daniel skriver et par linjer om 

emnet og sender til kommunikationsudvalget, som kan søge efter en person. 

 

4. Nyt fra kassereren 

a. Regnskab 2022 (JAN-JUL). 

Det ser ud til, at klubben holder budget for 2022. 

Der kan sættes midler af til jubilæumsfest i 2023 i indeværende regnskab. 
 

5. Nyt fra Strategi- og frivilligansvarlig 

Intet nyt 

 

6. Nyt fra Proces- og kommunikationsansvarlig 

 Kort orientering fra Thomas.  

 Tanker om rebranding af cafeteriet. Grøn dag 2023 tages med ind i årshjul.  

 Kommunikationsteamet melder hver uge om hjemmekampe i weekenden. 
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 Der udarbejdes design på børnepolitikken inden den publiceres på 

hjemmeside og i klubhuset. 

 Der laves prøvetryk af det nye magasin ”Halvleg”. 

 

7. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

 ”Trænerkabalen” er på plads. Der er taget et par seniorspillere i brug til U15 

og U16 samt et par U16-spillere i brug hos U13. 

 Der er næsten 200 pigespillere i klubben. 

 Vil teste bolde i str. 4,5 for at skadesforebygge.  

 

8. Nyt fra herresenior 

 Har netop afholdt trænermøde. 

 Der er mange spillere i afdelingen, og der har været en god opstart på 

sæsonen. 

 

9. Nyt fra herreungdom 

 Har fået flere kræfter ind i udvalget, og er startet med at udarbejde årshjul. 

 Fantastisk fodboldskole i 2022, men det er en udfordring at 

fodboldskolelederen gennem flere år stopper.  

 Mangler træner til U14. Der annonceres via kommunikationsudvalg. 

 

10. Materialer og faciliteter 

 Forslag om at anskaffe en hoppeborg til klubbens sociale arrangementer. 

Thomas Brøgger søger efter en fond til anskaffelse, - ellers investerer 

klubben i en hoppeborg. Opmærksomme på at søge tilladelse til opstilling.  

 Volle anskaffer ”bure” til hjørneflag til bane 2 og 3. 

 Der kigges fra kommunens side på at lave hul i hegnet på bane 3, så mål 

kan skubbes ud (som på bane 2). 

 Der er bestilt flere cykelstativer ved kommunen. 

 Der bestilles frisparksmænd. 

 Der kommer lås på boldvogne med 5’er bolde. Det kommunikeres ud, når 

det iværksættes. 

 

11. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Næste bestyrelsesmøde: 4. oktober kl. 18.30. Chris bestiller lokale og mad. 

b. Lyserød lørdag 2022. 
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c. Jubilæum/grøn dag 2023 vil består af aktiviteter om dagen og en festdel. 

Festdelen arrangeres af Volle, Johansen, Chris, Lene og en fra 

Støtteforeningen. 

Aktiviteter om dagen ønskes arrangeret af de samme som arrangerede Grøn 

dag i år, evt. suppleret af nogle fra kommunikationsudvalget. Paw spørger Lena, 

Vivi og Charlotte om de vil være tovholdere. Eva kan deltage og sætte rammen. 

d. Vildbjerg 2023. 

Tina Steen, Tina Venzel, Eva og Maria Ø er gået i gang med planlægning. 

e. Fodboldskolen 2023. 

Fodboldskolelederen stopper. 

 

12. Eventuelt  

Nil 

 

 

 

 

Referent: Eva 

 


