Bestyrelsen
24. september 2018

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde d. 17. september 2018
1. status på et kommende samarbejde med VIF
2. DS1 trøjesponsor aftale. Skal vi skrive en "kontrakt" eller aftale på deres tiltag?
3. caféen - der er kommet et forslag om en ansvarlig fra hvert seniorhold som får en nøgle
og ansvar for salg - beslutning
4. Næste møde med Richard - hvornår og indhold?
5. MobilPay i klubben - udfordringer i forhold til at oprette erhverv på klubbens telefon.
6. Status fra ungdomsafdelingen.
7. Cafe dækning til DS1 kampe. 22/9 kl. 16.00 – 29/9 kl. 16.00 -13/10 kl. 12.00 – 27/10 kl.
12.00 – 10/11 kl. 12.00
8. Materialer
9. DBU projekt
10. tøjleverandør
11. klublokale
12. evt.
ad. 1.
Samarbejde omkring træning mellem VIF og Damsø fra U 12 -13. Anker vil arrangere samtræning
og taler med vores trænere.
Ad. 2
Vi skal være opmærksomme på branche eksklusivitet. Hvilke fag og firmaer kan være sponsor?
Spillerne kan ikke bruge optjente penge fra Roskilde festival til kontingent. Bestyrelsen sender en
mail til DS1. Anker formuler en mail. De optjente penge kan bruges til træningslejr, tøj indkøb hos
klubbens sponsorer og evt. behandling hos fysioterapeuter.
DS 1 laver et udkast til trøjesponsor aftale, Rikke laver en link-in profil for DS 1 og FC Damsø samt
på sponsor.me
Ad. 3
Vi forslår at der er 2 fra hvert hold som er ansvarlig for cafeen. Anette sender mail til Kirsten, og
Anette udleverer nøgler. Betaling skal foregå via mobilpay.
Ad. 4
Richard ringer til René og aftaler nyt møde.
Ad. 5
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Lotte bestiller et nyt kort og Skytte og Anette forsøger at oprette MobilPay igen.
Ad. 6
Det vælter ind med medlemmer på U7 og U8. Flere af spillerne er meldt ind. Babybold går godt.
Mangler en U10 træner efter efterårsferien. Jakob som er nu U10 træner, er måske interesseret i
at være sportschef. Anker og René taler med Maria om hendes funktion i klubben. Anker taler
med Rikke Sparving vedr. U10
Ad. 7
Kontakt til DS1 vedr. bemanding af cafeen. Hvordan vi får spillere til cafeen?
Ad. 8
Der skal indkøbes bolde ca. 60 stk. str. 5. Overtrækstrøjer 10 stk. orange.
Ad. 9
DBU projekt har desværre ikke givet nogle spiller til klubben. Lige nu har vi en aftale med
Lønstrupgård om åbentræning tirsdage kl. 16.30-17:30. Vi kører de aftaler vi har til ende.
Netværksmøde i oktober og herefter et træner kursus.
Ad. 10
Tøj leverancerne kører ikke stabilt. Der er bestilt tøj til U16. Der er ikke flere sokker i klubben.
René foreslår at en til to personer er ansvarlige for modtagelse og udlevering af tøjet. René
foreslår at vi får et skab eller tøjet sendes hjem til René som udleverer tøjet til de rette personer.
Klubben køber en taske som spillertøjet kan leveres i. René, Lotte og Pernille afholder et møde
med Jannick.
Ad. 11
René har købt en Cromecast som man kan bruge til at vise tv på, og der kan laves præsentationer
på skærmen. Anker og René sætter hylder op.
Lotte har lokalet på mandag til holdet.
Ad. 12.
En skadet spiller bliver fritages for kontingent. Sender mail til Lotte.
Vi får kunst på stadion inkl. lys. Anker taler med Rikke Sparving om Ombold og hjemmesiden.
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De næste møder:
24. oktober – gerne med Richard. Anker lægger hus til den dag Richard ikke er med.
12. november
10. december julefrokost. Lotte finder et sted.

