Bestyrelsen

7. november 2018

Bestyrelsesmøde i FC Damsø d. 24. oktober 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Euro 2020 - henvendelse som Pernille har modtaget fra DBU
DBU projekt ved René
Opsamling på møde med Richard fra DBU (alle)
Beslutning om indgåelse af kontrakter med dameseniortrænere 1. og 2. ved Pernille
Forberedelse til næste møde i brugerbestyrelsen ved Anette
Marias rolle.
evt.

Ad.1. René deltager – evt. Lotte eller Christina
Ad. 2 Har afsluttet 6 ugers forløb med Lønstrupgård. Har kørt 2 projekter med FFO/SFO i området.
Vi har forpligtet os til at rekrutterer 20 piger på 2 år. René mener vi nok skal nå det mål. Vi har 2,5
plads på et C 1 kursus som afholdes i Valby. Kurset tilbydes til Tobias og Erik.
Ad. 3 Vi vil prioritere at bruge de resterende timer på værdispil og rekruttering. Vi udvikler selv
årshjulet, og Lotte starter på at lægge opgaverne ind.
Ad. 4 Vi støtter ambitionen om at 1. DS kommer i 3F ligaen. Vi arbejder på at forlænge kontrakten
med de 3 træner for 1. DS. Vi afventer et udspil fra trænerne vedr. holdledere til 1. DS. 1. Pernille,
Jonas, René Nielsen og Rikke arbejder på en plan vedr. intern trænerkursus.
Ad. 5 Bestyrelsen giver grønt lys for at vi byder ind på penge til en elektriker og evt. en ny
opvaskemaskine.
Ad. 6 Mogens er teknisk manager, og René skriver hans funktionsbeskrivelse ren.
Ad. 7








Træner til u 5 og 6. Der er muligvis nogle fædre som kan overtage opgaven.
René har en spiller som ikke kan komme det næste halv år. Kontingentfri januar-juni. Lotte
gør hende passiv.
Fra d. 5. november U 12, 13 og 14 træner sammen med Vanløse, og er tilmeldt som et
samlet hold til vinterturnering under navnet Vanløse/Damsø. Spillerne er fortsat tilmeldt
deres egne klubber. Der afholdes adskilte forældremøder.
Pernille sørger for at Rikke og Laura kommer med på bestyrelsesmailen samt i Messenger
gruppen.
Julefrokost med trænere og bestyrelse. Lotte sørger for maden og drikkevarer.
Rikke foreslår at vi gør salg til en fælles sag.

