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Bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. oktober 2022 

 kl.18.30-20.30 i klubhuset 

 

8. oktober 2022 

Referat 

 

Deltagere:  

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

Paw Hagstrøm, Kenneth ”Volle” Voldstedlund og Sten Skærbæk. 

 

Afbud: Thomas Bahn Jespersen. 

 

1. Indledning 

a. Bemærkninger og aktioner i referat fra seneste bestyrelsesmøde (25. august 22).  

- Der eftersøges fortsat en tovholder til eSPORT i B73. 

 

b. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Nyt fra formanden 

a. Tøj- og materialeleverandør. 

Sportigan lukker ved årsskiftet, og derfor skal B73 finde en ny tøjleverandør.  

B73 og Støtteforeningen har holdt møde med potentielle nye leverandører 

med tilbud om konkrete aftaler med klubben.  

  

b. Fremtidig samarbejdsklub. 

Fremtidige muligheder blev drøftet. Der er planlagt flere møder for at afklare 

detaljer i en samarbejdssamtale med B73.   

 

3. Nyt fra næstformanden 

a. Trænerark skal fortsat opdateres.   

b. Træningsplan for vinterperioden 2022/2023 er under opdatering, og udgives 

indenfor få dage.  

 

4. Nyt fra kassereren 

Regnskab 2022 (JAN-AUG) ser fornuftigt ud ift. budget 2022.  

Detaljeret regnskab var inden mødet sendt til bestyrelsen.   

  

5. Nyt fra Strategi- og frivilligansvarlig 

Iab. 
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6. Nyt fra Proces- og kommunikationsansvarlig 

Afbud, men Thomas havde sendt et input via mail:  
- Udvalget har i den kommende tid flere opslag på SoMe med fokus på sponsorer. 
- Udvalget har lige udgivet et nyt nummer af ”Halvleg”, som for første gang også er trykt 

fysisk. Der er eksemplarer i klubhuset.  
 
Stor ros til udvalget for klubbladet, der har meget læseværdige historier om klubbens 
mange aktiviteter, nye tiltag og bl.a. indslag om frivillighed. 

 
Processer og ønsker om svarfrister fra udvalget blev drøftet.  
 

7. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

Afdelingen har nu over 200 medlemmer! 

 

8. Nyt fra herresenior 

Iab.  

 

9. Nyt fra herreungdom 

- DBU Fodboldskole gentages i B73 på Stadion Vest i 2023 i uge 26.  
Daniel har tilmeldt B73 som værtsklub.  
Paw Hagstrøm bliver forventet fodboldskoleleder, men der skal findes en ny 
fodboldskoletrænerleder.  

- Der er fundet en del nye trænere i afdelingen så en række årgange har en træner for 
ca. hver otte spillere. Der efterlyses dog trænere til tumlingeholdet.  

- Principper for ansættelse og honorar til unge trænere blev drøftet. Drøftelserne 
genoptages ved budgetmødet for 2023.   

 

10. Materialer 

Ny boldpumpe er bestilt.  

  

11. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Lyserød lørdag i B73: 8. oktober 2022 kl. 10.00 på Stadion Vest.   

b. Fælles strategimøde for B73 og Støtteforening: 23. oktober kl. 15.00-18.00 i 

klubhuset. Kræver tilmelding.  

c. Næste bestyrelsesmøde: 29. NOV kl. 1800 - 1930. Chris booker lokale, og Paw 

bestiller mad  

d. Budgetmøde 2023 holdes i forlængelse af bestyrelsesmøde 29. NOV 2022.  

 

12. Eventuelt  

Iab.  

 

Referent: Chris 


