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Bestyrelsesmøde i FC Damsø den 7. januar 2019
Dagsorden og referat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Caféen og bemanding
Konkurrerende fysioterapeut Efficax og Tom Boysen
Årshjul
Brikker og nøgler
Kontoret og oprydning
Tøjleverandør
Generalforsamling
Budget
SoMe (sociale medier) administration
Damsødag
Evt.

ad. 1
Laura spørger 1. holdet om de vil overtage ansvaret og økonomien for salg fra cafeen til hjemmekampe.
Resten af bestyrelsen overvejer hvordan vi logisk kan løse opgaven.
Ad. 2
Tom Boysen har tilbudt sig som ekstern behandler og kan måske i sær bruges ved akutte skader. René
kontakter am med henlik på at få noget på skrift til hjemmesiden/Facebook.
Ad. 3
Tages op på næste møde, hvor vi sammen gennemgår årshjulet og lægger de opgaver ind som vi har
forberedt hjemmefra. Lotte og René har lagt nogle emner op.
Ad. 4
Vi har fundet en del nøgler og mangler brikker. Anette kontakter Tine om vi kan få flere brikker. Anker laver
en liste over hvem der har nøgler og brikker.
Ad. 5
Rundvisning i kontoret efter oprydning. Anette sørger for at tøjet kommer videre eller bliver delt ud. Anette
undersøger hvad det koster at få lavet plakater af billeder i 60 x 90. herefter finder vi billeder.
Anette og Rene rydder op i boldrum og vaskerum.
Ad. 6
Tøjleverandør: Der kommer en webshop – der skal bestilles via webshoppen, hvis man vil opnå rabat.
Køber materialer gennem den nye leverandør. Anker og Pernille er i gang med at bestille kampsæt til U10.
Er sendt til Carsten som er leverandøren. Anker undersøger om der skal korrigeres i ordren. Samme
sponsorlogo sættes på taskerne foreslår Anker. Bestilt tøj til trænere – René og Anker indhenter størrelser.
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Et trænersæt indeholder shorts med lommer, en T-shirts, halfzip og lange bukser med smalle ben. Alt med
logo.
Ad. 7
Indkaldelse til generalforsamling den 6. marts 2019 kl. 19.30 til 20.30. Næste bestyrelsesmøde d. 6. februar
2019 kl. 19.30 til 21.30. René vil gerne have at vi gennemser vedtægterne og forholder os til om de skal
ændres. Anker rundsender vedtægterne til bestyrelsen.
Ad. 8
Lotte: drøftelse af budget på næste bestyrelsesmøde. Kan du rundsende det inden næste møde?
Ad. 9
Anker har spurgt om Tea kan mødes med os d. 6. februar i forhold til at vedligeholde hjemmesiden.
Ad. 10
Damsødag d. 12. maj – Laura opfordrer til at damesenior deltager i dagen som hjælpere – nærmere
planlægning kommer senere.
Ad. 11
Zas er forlænget for et ½ år som træner for 2. DS. Tim har en kollega som han kan spørge om hun er
interesseret i at træne vores talenthold.
Samarbejdet med Vanløse kører rigtig godt. Vanløse/Damsø er ubesejret i vinterbold. Anker mødes med
trænerne omkring holdene vedr. forlængelse af aftalen på mandag.
Pro-defending har kontaktet Anker vedr. fodboldskole med professionelle fodboldspillere. Vi takker nej.
Fremadrettet hvis man ødelægger noget i klublokalet, skal man gøre opmærksom på det og reparere
tingene eller erstatte det. Vi skal overveje om der skal indføres depositum ved lån af lokalet.

Referent Anette

