Dagsorden og referat d. 7. februar 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

generalforsamling
budget
samarbejde med BIES – Brøndbys Idrætsefterskole
formandens beretning input.
forberedelse til brugerbestyrelsesmøde d. 13. februar kl. 17.00
evt.

ad. 1, 2 og 4.
Lotte gennemgår regnskabet og budget, og har det klar til generalforsamlingen. Vi har købt for 95.000 kr. hos Craft.
Pernille vil gerne have input til formandens beretning. Tim har muligvis et navn på en person som kan vedligeholde
hjemmesiden.
Ad. 3.
René Nielsen og René Nørgaard har holdt møde med BIES. Der er nogle af eleverne fra BIES kommer til prøvetræning
i FC Damsø. Det er aftalt at vi skriver en artikel om samarbejdet mellem Damsø og BIES. Vi opstiller noget
informationsmateriale for BIES. De vil gerne holde en informationsaften for U 15 og U 13. Vi udarbejder en
beskrivelse til Facebook og hjemmesiden omkring vores samarbejde. Forslag omkring sommercamp på BIES, som kan
være for alle deres samarbejdspartner. BIES forsøger at lave aftaler med forskellige klubber på hele Sjælland. BIES vil
gerne have en spillertrøje, hvor eleverne som har spillet i Damsø kan sætte deres underskrift. Kontaktpersoner til
BIES er René og René.
ad. 5
reparation af hegnet langs klubhusene – hvor mange penge er der til materialer – forbedringer i idrætsparken.
Ad. 6.







Indretning af klublokalet Lotte og Anette tager aktion, sammen med Skytte og Christina. Onsdag d. 28.
februar. Pernille og René holder cafeen åben på fredag til træningskamp for 1. damesenior.
DBU Rekruttering projekt for de 4 til 6 årige. René sidder i arbejdsgruppe og Pernille sidder i styregruppe.
Bedre til at rekruttere tidligere og bedre til at rekruttere forældre træner. Gerne større piger som træner de
mindre hold. Kan man give hjælpetrænerne tøjpakker eller lign honorering? Man kan også tilbyde
hjælpetrænerne intern træning. René går videre med ”aflønning”.
Babybold – der er link til indmeldelse på hjemmesiden. Medlemskab 100 kr. pr. ½ år. Anker kontakter
Melani.
Alle referater skal ligge på hjemmesiden. René ligger referater op.
Samarbejdet omkring U15 og U18 bliver etableret, og spillerne kan spille på begge hold. Der er ca. 3 spillere
fra hvert hold som kan spille på begge hold.

Næste møde: 14. marts 2018 kl. 20.00 i klubben.

