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Dagsorden og referat d. 4. april 2018
1. Budget
Anker og Anette var der ikke sidste gang så måske de også skal have lov til at se det. Kan Lotte ikke sende det som en fil?

2. Aftale næste møde
Vigtigt da Richard fra DBU - skal være med til mødet.

3. Facebook DS1
Jeg har lavet et oplæg (se vedhæftede fil)

4. Trænerkurser
Budget, ønsker, Ungtræner, klubkurser

5. Dropbox, Facebook, Hjemmeside
6. Holdsport/kampklar
7. Funktionsbeskrivelser
8. evt.
ad. 1.
Vi har gennemgået trænerlønningerne, og der er rettelser til budgettet.
Det aftales at Christina får det trænerkursus som hun ønsker, og vi på
nuværende aftaler en kontraktforlængelse som forudsætning for kurset
til sommeren 2019. Målmandstræner Guf, 1. damesenior får en løn som
Maria kender. Der er afsat en relativ lille beløb til uddannelse og vi bør i
løbet af året revurdere beløbet.
Ad. 2
Næste bestyrelsesmøde d. 7. maj kl. 20.00 med deltagelse af Richard
Andersen fra DBU. Rene inviterer Richard.
Ad. 3.
Renes oplæg vedr. god skik på Facebook for DS1. Forslaget vedtages og
videresende til DS1 trænerne.
Ad. 4
Trænerkursus. Rene overvejer som klubben selv skal arrangere et
kursus. Kursus afgiften er ca. 4000 kr. Rene undersøger mulighederne.
Ad. 5

Rene tilmelder Tim og Anette til Dropbox. De modtager en mail med
link. Det skal undersøges om den nuværende Facebook side kan linke til
DS1´s facebook side. Rene vil udarbejde nogle retningslinjer for hvad
trænerne må lægge op på Facebook for deres hold. Undersøge hvor vi
indhenter elektronisk tilsagn fra forældrene om tilladelse til at lægge
billeder op af deres børn. Hjemmesiden: sponsor reklamen skal ændres
og tabellerne står oven i hinanden.
Ad. 6
Hvilken hjemmeside skal vi anvende? Anvender vi kampklar vil vi
automatisk få et opdateret kampprogram. Derudover er det mere enkelt
at udfylde holdkortet til kampene. Ulempen er at vi ikke kender
programmet så godt. Rene vil teste hvordan kampklar virker.
Ad. 7
Når alle har adgang til Dropbox læser alle dokumenterne igennem, og
kommenterer oplæggene. Anette udarbejder et forslag til Cafeudvalget.
Ad. 8.
• Pernille er valgt ind i DBU´s kvindebestyrelse. Hun skal bl.a. være
med til at drøfte licens og faciliteter. Derudover skal der udarbejdes
nye kurser til kvindetræner og meget andet.
• Storskærm på 75 tommer koster 14.000 kr. – Tim undersøger en
mindre skærmstørrelse max. 6000 kr. med beslag. Guf vil gerne
hjælpe med bygning af en stålramme som kan tyveri sikre
skærmen.
Klubben har vimpler som kan bruges til Hollandsturen for U 12 og
13.
• Zasha efterspørger hvornår der kan afholdes møde vedr.
sommercamp. Anker og Anette afholder et møde med Zasha.
Anette skriver til Zasha, Anker kan på onsdag d. 11. april kl. 18.00.
• Stiftende generalforsamling i Vanløse idrætsråd 30. maj kl. 17.00.
Pernille deltager i mødet.
• Nye åbningstider i Vanløse idrætspark
• Rene og Christina afholder et møde med spillerne om
morgentræning. Omklædningsrummene åbnes kl. 7.30
• Nye træningstider træder i kraft senest d. 23. april 2018. Anker
sender tiderne ud, når planen er færdig.

