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Bestyrelsesmøde torsdag d. 26. januar 2023 

 kl.18.30-20.00 i klubhuset  

 

 31. januar 2023  

Referat 
 

 

Deltagere:  

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

Thomsen, Paw Hagstrøm og Kenneth ”Volle” Voldstedlund. 

 

Anja Aage deltog i første halvdel af mødet. 

 

Afbud: Steen Skærbæk og Thomas Bahn Jespersen. 

 

1. Indledning 

a. Der var ikke opfølgende bemærkninger og aktioner i referat fra seneste 

bestyrelsesmøde (29. nov. 2022). Dagsorden blev godkendt. 

b. Der er i udgangspunktet varm mad ved bestyrelsesmøder. Paw Hagstrøm 

bestiller mad hver gang (og så der høj sikkerhed for, at vi får Paws livretter ).   

 

2. Nyt fra formanden 

a. Opfølgning på ny materiale- og tøjleverandør  

Ordningen er startet via mails på Holdsport. Vær opmærksom på, at komplette 

træningssæt og kampsæt, der bestilles af et hold, skal bestilles via Anja. Private 

indkøb købes gennem hjemmesiden.  

Find indgang til SPORTIFIED via klubbens hjemmeside.  

  

b. Status på aftale med ny samarbejdsklub 

Om kort tid offentliggøres aftalen i samarbejde med den nye partner.  

 

c. Prioriteret talentmiljø - Slagelse Talent og Elite 

Krav om klubskifte ved optagelse på Nymark idrætslinje blev drøftet.  

 

Aktion: Formand kontakter Kultur og fritid med klubbens holdning og ønsker.   

 

 



 

  

 Boldklubben af 1973 – Slagelse 
 Bestyrelsen 

  
 

 

 

   
 

Hjorthøjvej 57 
4200 Slagelse 

 

 

d. Forberedelser til Generalforsamling 2023 d. 23. februar kl. 1900.  

- Indkaldelse via Face book og på klubbens hjemmeside senest to uger før.  
 
Aktion: Chris 
 

- Dagsorden med navne på alle, der er på valg/ikke på valg mv. blev 
gennemgået. Der skal findes ny næstformand, idet Daniel ikke ønsker 
genvalg ligesom Thomas Bahn Jespersen heller ikke ønsker genvalg. 
Bestyrelse og udvalg opfordres til at finde kandidater, der kan vælges ind 
på dagen.   
 

- Kontingenter foreslås forhøjet efter budgetmøde 2023. Eva sender forslag 
til nye satser til Chris, der medtager forslaget i ”udvidet dagsorden” til 
generalforsamlingen.   

 
- Klubhus er booket, emne til den traditionelle og rutinerede dirigent 

kontaktes, der bestilles kager til ca. 30 personer og der aftales drikkevarer 
med støtteforeningen. Bestyrelsen møder kl. 1830 
  
Aktion: Chris 

 

e. Forældremøder  

Formand ønsker informationer fra ungdom- og børnehold om forældremøder 

så f.eks. formanden evt. kan deltage. Der er ofte spørgsmål ved disse møder, 

der bedst besvares af bestyrelsesmedlemmer.    
 

Aktion: Herreungdom samt kvinde- og pigeudvalget 

 

3. Nyt fra næstformanden 

Starter med at flytte en række af næstformandens opgaver til Anja Aage.  

 

4. Nyt fra kassereren 

a. Kontingent 

Der er et historisk lavt antal medlemmer, der endnu ikke har betalt 

kontingent. Proces for de sidste restanter blev aftalt bl.a. låsning af 

medlemmer i klub office, udmeldelse og krav for at udlevere spillercertifikat 

ved et klubskifte.  

      

b. Regnskab 2022 

Endelig regnskab 2022 er under opgørelse og revidering. Regnskabet ser ud 

til at ende med et minimal underskud.  
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5. Nyt fra Strategi- og frivilligansvarlig 

Afbud. 

 

6. Nyt fra Proces- og kommunikationsansvarlig 

Afbud.  

 

7. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

- Der er en positiv søgning for at være træner og holdleder i afdelingen.  

- Trænerstatus blev gennemgået, herunder at U18-årgangen nedlægges og 

spillerne rykkes op. 

- Ønsker at ensrette standardkontrakter med øvrige afdelinger. Kvinde- og 

pigeafdelingen samt herreungdom udvikler en fælles standardkontrakt, - gerne 

med inspiration i DBU standardkontrakter (ulønnede).  

 

Aktion: Kvindepigeafdelingen 

 

- Deltog i et møde med DBU og Skælskør om et sponseret projekt mhp. 

rekruttering af piger til fodbolden. Der er tanker om et ambassadørkorps, 

samarbejde med SFO og skoler, synlighed i mindre byer, tilrettelæggelse af 

flytbar træning og andre tiltag.    
 

8. Nyt fra herresenior 

- Kenneth gennemgik trænerstatus i afdelingen, der er på plads til kommende 

sæson.  

 

9. Nyt fra herreungdom 

a. Kommunikation 
Kan kommunikation via holdsport optimeres, idet der ofte udsendes flere 
mails om samme emne? Paw spørger trænere hvordan de ønsker 
informationer.  
 

b. Fodboldskole 2023 
Tilmelding er tilfredsstillende, men kræver en informationskampagne for 
hvervning af trænere og mhp. salg af de sidste billetter.  
 

c. Skolefodbold-turnering 
Skolefodboldturnering i Slagelse 2023 er aflyst pga. manglende frivillige 
planlæggere. Skal B73 forsøge at genoptage turneringen? Emnet drøftes 
med frivillige, men opgaven kræver en robust indsats.  
 

d. Op- og toptræning 
Formål og relevans af træningsformen blev drøftet. Konceptet er genoptaget. 
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e. Fælles trænermøde/trænerdag på tværs af klubben?  

Skal der holdes fælles aktiviteter med relevante emner samt fællesspisning? 
Eva ser på en plan for et ”stormøde” på en hverdag i foråret og et tilsvarende 
møde i efteråret på en anden hverdag for at tilgodese hvilke dage, der 
normalt trænes.  
 

f. Sponsorering af trænere?  
Det skal undersøges om der kan gennemføres et obligatorisk trænerkursus 
for ældste ungdomshold.  
 
Aktion: Eva.   
 

10. Materialer 

Iab.  

 

11. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. DBU Delegeretmøde 4. februar 2023 (Paw Hagstrøm deltager).  

b. B73 generalforsamling 23. februar 2023 kl. 1900 i B73 klubhus. 

c. B73 Støtteforening generalforsamling d. 1. marts 2023 i B73 klubhus. 

d. Næste bestyrelsesmøde? 21 marts kl. 1830-2030 (skal bekræftes efter 

generalforsamling med nye bestyrelsesmedlemmer). 

e. B73 50 års jubilæum i september 2023: jubilæet fejres for alle d. 2. september 

på Stadion Vest og der holdes fest for voksne d. 9. september) 

 

12. Eventuelt  

Iab.  

 

 

 

 

  

 
Referent: Chris 
 


