Bestyrelsen

16. marts 2018

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i FC Damsø 14. marts 2018
Dagsorden
1. Budget
2. Indretning af klublokale
3. Rækkevindere
4. Trænerpakker
5. Ungtrænere
6. Assistenttræner til DS2
7. Morgentræning
8. Invitation til møde med Brøndby IF
9. Babybold
10. DBU-projekt ”Københavnske piger spiller fodbold”
11. Klubudvikling med DBU
12. Sponsorer og samarbejdspartnere
13. Fodboldcamp
Ad 1.
Lotte fremlagde budgettet for 2018.
Ad 2.
Lotte, Skytte og Anette er i gang med at indrette klublokalet. Målet er at få et pænere
og mere hyggeligt lokale. Tim arbejder på at få indkøbt et fjernsyn med tilhørende TV
pakke.
Ad 3.
Rækkevindere vil fremover få en bomulds T-shirt af klubben med logo og tekst på.
Der bliver givet en trøje pr. spiller på det vindende hold. Trænerne vil også få en
trøje.
Ad 4.
Der vil via vores Craft aftale blive indkøbt nye trænerpakker til alle de trænere der
ikke måtte have sådan. Man skal aflevere pakken tilbage efter endt trænergerning.
Trænerne må ikke få skrevet navn og initialer på tøjet.
Ad 5.
Vi prøver at få stablet et ung-træner projekt på benene. Det kræver en tøjpakke til
ca. 160,- pr. træner. René arbejder på at få et par af U15 pigerne i gang, så vi kan
drage konklusioner ud fra dette pilotprojekt.
Ad 6.
Der bevilges kr. 2000,- pr. halvår til at ansætte en assistenttræner til DS2
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Ad 7.
Vi undersøger om vi kan få banetid om morgenen. Vi vil gerne afprøve konceptet i et
pilotprojekt med klubbens egne piger. Pernille aftaler de overordnede rammer for
projektet med Christina.
Ad 8.
Vi er blevet indbudt til et møde med Brøndbyernes IF omhandlende et muligt
fremtidigt samarbejde. Pernille og René deltager på mødet.
Ad 9.
Det er blevet besluttet at pr. 15. marts 2018 vil der blive opkrævet kontingent for
babybold på kr. 250,- pr. halvår. Alle deltagere i babybold skal efter denne dato være
meldt ind i klubben.
Bestyrelsen var enig om at Melanie har gjort et kæmpe stykke arbejde for at få det op
at stå.
Ad 10.
Pernille og René informerede om projektet. Der vil blive sendt et infobrev ud til alle
ledere, trænere, seniorspillere og forældre om projektet. I dette opfordrer bestyrelsen
til at man melder sig som frivillig hjælper.
Ad 11.
Pernille og René har afholdt indledende møde med Richard fra DBU-klubudvikling. Det
blev besluttet at vi gerne vil deltage i et sådant. Richard laver et oplæg han vil
præsentere for en samlet bestyrelse på bestyrelsesmødet i maj.
Ad 12.
U15 har fået Seawhite som ny sponsor. Der vil blive indkøbt nyt Craft tøj til
afdelingen.
Vi har fået en henvendelse fra Efficax Fysioterapi om et muligt samarbejde. Vi
arbejder videre med tilbuddet.
Ad 13.
Bestyrelsen bakker op om initiativet omkring afholdelse af fodboldcamp i uge 26 og
32. Bestyrelsen vil gerne afholde møde med Zas omkring planlægningen af dette i den
nærmeste fremtid.
Der blev ikke aftalt dato for næste møde.
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