
   

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 mandag den 8. februar 2022 klokken 17:30 

Deltagere, Henrik, Maja, Jan, Mette, Kenneth & Merete 

Afbud: Ingen 

1. Referat fra sidste møder referat fra det sidste møde blev godkendt uden bemærkninger 
 

2. Frivillighedsfest lørdag 26. marts 2022 
Mette har bestilt mad, der er booket musik og sørget for personale.  
 

3. Generalforsamling torsdag 24. marts 2022 
Jan sørger for at generalforsamling bliver varslet rettidigt.  
Vi spørger Per Øland om han kan være dirigent.  
 
Resten af GF planlægges på næste bestyrelsesmøde onsdag 2. marts 2022 klokken 17:30 
 

4. U17 oplæg fra Kasper Kaiser 
Ungdomsafdeling har set på, hvad der skal til for at fastholde U17 og andre årgange for at sikre at vi har 
den rigtige fødekæde til seniorholdene på sigt.  
 
Vi har vendt forskellige løsninger ift., hvilke tiltag der skal til for at fastholde spillerne, og styrke os på 
træner- og spillersiden.  
 
Vores første prioritet lige nu og her er at få styrket os på trænersiden, da vi mangler trænere på mange 
årgange, og det vil skabe ro ift. at arbejde videre med fastholdelsesdelen.   
 
Vi vil forsøge at indtænke en anden måde at rekruttere trænere på via video, sociale medier mv.  
 

5. Boldsituation 
Vi tager fat i Per Ølund ift. at få styr på boldsituationen, så der er nok bolde til alle.  
 

6. Opfølgning sportschef Vi har møde med Tange arbejdet i B1973 torsdag den 10. februar 2022 
 

7. 50-års jubilæum B1973 har 50 års jubilæum i 2023, og vi vil derfor sørge for at sætte penge af til denne 
begivenhed. Vi nedsætter et udvalg, der arbejder med festen (Steen K, Kenneth, Maja, Mette & 
Merete) 

 
8. Vildbjerg Cup Maja tager fat i Ole ift. planlægning af Vildbjerg Cup for 2022 

 
9. Trænersituation  



   

 

Vi har akut behov for trænere til en række årgange, og det er vores første prioritet lige nu og her er at få 
styrket os på trænersiden. Den sportslige ledelse er sat på sagen herunder blandt andet at rekrutterer ung-
trænere. 

Vi vil forsøge at indtænke en anden måde at rekruttere trænere på via video, sociale medier mv.  

 
10. Nyt fra formanden, administrationen, kasser m.v 

 
Formand DBU dedikeret møde i lørdags, hvor der var fokus på frivillighed og børnefodbold. Forskellige 
priser blev uddelt. 
  
Administration Intet nyt.  
 
Kasser Intet nyt.  
 
HR: Intet nyt.  
 
Event- og marketing: Der ligger en plan for det kommende år og løbende dialog med sponsorer 
 
Corona-task force: Intet nyt.  
 
Pigeafdelingen Der er mangel på trænere og vi skal have et samlet møde for hele pigeafdelingen.  
 
Børnefodbold og Teen. Vi kæmper med trænere på flere hold 
 
Dame- og herresenior: Seniorholdene laver fælles stationstræning fra marts 2022, for at sikre bedre 
træning. Vi er kommet godt i gang med alle trænere på seniorholdene.    
 
Fitness Intet nyt 
 
Byggeudvalget Byggeudvalget er i gang igen med henblik med tanken på at få etableret en oversigt 
over renoveringsopgaver, oprydningsopgaver m.v. 
 
Vi skal have vendt med kommunen, hvordan vi kan optimere parkeringssituation 
 

11. Eventuelt Merete & Maja kigger på årshjul til en af de næste gang herunder hvilke udvalg, relevante 
kontaktpersoner der skal deltage på møderne.  
 
Merete udarbejder et forslag til en strategi-dag for Bestyrelsen 
 

12. Næste bestyrelsesmøde onsdag 2. Marts 2022 klokken 17:30 


