Bestyrelsen

7. marts 2019

Bestyrelsesmøde i FC Damsø den 5. marts 2019
Dagsorden og referat
1. Cafeen og bemanding/ økonomi - indkøb af øl og vand, hvilken udmelding skal
ske til 1. DS?
2. Tilbagemelding fra Brugerbestyrelsesmødet.
3. Brikker og nøgler – hvem skal have
4. Generalforsamling, gennemgang af vedtægterne
5. Budget
6. Roskilde festival
7. Nyt DBU projekt
8. Løn
9. Webshop
10.Status på samarbejde med VIF
11.Træner nyt i ungdomsafdelingen
12.evt.
Referat:
ad. 1 Bestyrelsen vil ikke stå for indkøb øl og vand. Besked gives til Maria. Anette
tager fat i Rene. Viffen har mere åbent og vi kunne muligvis bruge de faciliteter.
Ad. 2 Sendes ud
Ad. 3 Kodning til pigernes omklædningsrum på alle 10 brikker. Anette skriver til
Bjarne fra Kbh.K. Anker skriver til Anette om hvilke personer der skal have brikker og
nøgler. Hvordan kan vi registrere nøglerne?
Ad. 4 Anker, René, Anette, Pernille, Rikke, Laura og Lotte genopstiller – Tim
genopstiller ikke. Vi undersøger om der er nogle forældre der vil stille op til
bestyrelsen. Generalforsamling d. 27. marts - ind i vedtægterne. Når man er
medlem i FC Damsø er man det for ½ år ad gangen. Skriv ny og gammel paragraf i
indkaldelsen. Vedtægterne ændres til næste år efter værdispillet.
Ad. 5 Rikke og Lotte gennemgår budgettet inden generalforsamlingen. Anette får
satserne fra Lotte.

FC Damsø Kvindefodbold ● Klitmøllervej 20 ● 2720 Vanløse ● www.fcdamsoe.dk ● info@fcdamsoe.dk

Side 1/2

Før
250
500
900
950
1100
600

Nu Hold
300 Baby
600 U7-U10
U11
1000 U13-U18
1250 DS
650 Fitness

Bliver del af U11-U18
Bliver U11-U18

Ad. 6 Pernille og Anette taler med René Nielsen om præmisserne for Roskilde,
hvordan den økonomiske fordeling af midlerne skal være.
Ad. 7 Anja fra DBU har sendt en mail til René – vil vi stå for et projekt den 10. maj fra
kl. 16 til 18. Fælles træning for U12 til U16. Anker og René sender en mail ud til
forældre og trænere.
Ad. 8 Der skal skrives kontrakt med Christina for morgentræning. Lotte sætter
Christina op til kvartalsvis løn. Anker taler med Christina om morgen træning.
Ad. 9 René lægger links ind på hjemmesiden til forårsturneringen.
Ad. 10 Møde med Vanløse. Har talt med VIF om at opkræve samme kontingent. Der
blev talt om live-streamning, hvor VIF har en løsning. Mulighed for at bruge Viffen
sammen. Vi skal undersøge hvordan andre klubber samarbejde.
Ad. 11 U18 Øst er nedlagt. Holdet er blevet tilbudt at deltage i U18 Sjælland. Anker
har søgt dispensation for nogle spillere. Tim fortsætter som træner for U10-øvede
frem til sommerferien sammen med U16 pigerne.
Ad. 12 Værdispil d. 31. marts fra kl. 11.00 til 14.00. Christian Rasmussen som er U17
landsholdstræner, står for den sidste del af dagen – Sende en invitation til
bestyrelsen.
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