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11. maj 2019

Damsødag
Klubudvikling
Ny dropbox
Hjemmeside
Ungdom efter ferien
Samarbejde med VIF
Pige projekter
Status senior
Foreløbigt budget/resultater hvor er vi med kontingenter

Ad. 0
Møde med René Olsen og Maria vedr. opgaver i klubben. René Olsen er interesseret
i politiske opgaver i klubben, så som kvindedivisionsforeningen.
René vil også kunne hjælpe klubben med at udarbejde en ”rød tråd” for klubben.
Såfremt vi indleder et samarbejde med René omkring dette, skal arbejdet ske i
samarbejde med andre relevante klubfunktioner, f.eks. sportschefen (Jakob), børneog ungdomsformand mm.
Maria overtager kontakt til vores leverandør Sport Direct.
Ad. 1
Anette laver en oversigt over indkøb til cafeen. Samt opgaver fra kl. 08.00. René
skriver ud til forældrene vedr. Cafe tjanser. Anker, Lotte og René sørger for dommer.
Cafeen sælger juice - sodavand - øl - pølser med brød, sportsboller/sandwich - Frugt
- slik. Lotte undersøger hvad vi kan købe af slik til en fornuftig pris. Anette
undersøger rabatter hos Slagter Steen og SuperBrugsen. Der skal laves prisskilte til
salg i cafeen og skilte til MobilePay. U 18 står for salg af kaffe og kage samt
popkorn.
Ad. 2
René Nørgaard sørger for at vores klubudviklingsforløb med DBU bliver afsluttet.
Han har kontakten til klubudvikler Richard fra DBU.
Ad.3
René Nørgaard opretter en ny Dropbox til bestyrelsen.
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Ad. 6
Samarbejde mellem U8, U10 fra Damsø og U9 fra VIF indledes. Starter med fælles
træning frem til sommerferien hver tirsdag.
Ad. 7
DBU Københavns Pigeprojekt ”Projekt P” afholdes her i klubben på fredag sammen
med trænere fra FCK.
Klubben mangler en repræsentant til styregruppen for pigeprojekter i DBU
København. Det er et ønske fra DBU at Damsø sidder i styregruppen. Bestyrelsen har
spurgt Christina Hattens om hun vil overtage denne rolle og afventer svar.
Ad. 8
Alle trænere i seniorafdelingen har kontrakter til årsskiftet. Jakob vil gerne fra
august tale kontrakter med trænerne for 2020 - hvis vi i juni kan få en status på
økonomien, så vi kan give Jakob et råderum.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen FC Damsø
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