Bestyrelsen

21. august 2019

Bestyrelsesmøde i FC Damsø den 19. august 2019
Dagsorden og referat
Mødetidspunkt kl. 18.00 på kontoret
1. Opfølgning på klubudvikling sammen med Richard fra DBU
2. FCK projekt ”den røde tråde”
3. budget 2020 Trænerlønninger
4. Samarbejde med VIF.
5. Materialer og boldrum
6. Ungdomsafdelingen – trænere – nøgler og brikker
7. Sportschef til seniorafdelingen og U 18
8. opfølgning på diverse fra brugerbestyrelsen – herunder bookning af
baner til vinter og forårs sæsonen.
9. Kaffebudget til cafeen – er der ungdomshold som er interesseret i at
åbne cafeen til DS 1 hjemmekampe?
10.
Kampagne uge for fodboldfitness i uge 36
11.
evt.
Tilstedeværende: Laura Vest, Rikke Randrup, Anker Thisted, Lotte Ebbeskov,
René Ulka Nørgaard, Anette Juhl Skov, Richard Andersen - DBU København
Ad. 1
Værdier og leveregler
Formidling af klubbens værdier og leveregler til klubbens medlemmer og
frivillige.
Forslag: Værdierne klistres op i vinduerne ud mod banerne, de bliver malet på
de hvide vægge i klublokalet og der laves og uddeles foldere med værdier og
leveregler i print til forældrene og medlemmerne i klubben. Formidling via
hjemmesiden og Facebook. Banner på hegnet ved banerne, som skal laves i
hård plast.
Laura står for værdier og leveregler bliver formidlet på til klubbens medlemmer
færdig inden julefrokosten.
René står for at formidle værdierne på hjemmeside og Facebook.
Anette spørger i brugerbestyrelsen mht. banner ved banerne.
René har opdateret opgavefordelingen, der blev lavet som det første i
klubrådgiverforløbet.
Frivillighed
Hvordan får vi inddraget frivillige i klubben? Er det nemmere at overskue små
opgaver for nye frivillige? F.eks. hvad kræver det at være assistent træner.
Kan det give noget på ens CV.
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Anerkendelse af frivillighed i klubben. Afholdelse af julefrokost for alle frivillige.
Anerkendelse af de medlemmer som gør en særlig indsats. DBU Københavns
frivillighedstur 2019.
Bestyrelsen er enige om at klubben indgår et nyt klubforløb med DBU-K
omhandlende frivillighed. Dette koster kr. 2.500,-. Opstart slut november.
René kontakter Richard om dette.
Ad. 2
Ungdomsfodbold U13-U18
Klubben har fået tilgang af René Olsson. Hans arbejdsopgaver omfatter bl.a. at
være den primære kontakt til klubbens samarbejdspartnere, dog ikke
leverandører. Han skal derudover være klubbens kontaktperson til diverse
politiske organer. Derudover skal han udarbejde ”en rød tråd” i
ungdomstræningen (U13-U18), samt arbejde med overgangen fra
ungdomsfodbold til seniorfodbold. René O. har allerede udarbejdet et oplæg til
klubben herom. Inden ”den røde tråd” implementeres skal trænerne give deres
besyv med. Dette arbejde er en proces og det forventes ikke at vi er færdige
før sidst på året.
Vi overvejer at gøre U18 til en del af senior, således at de hører under
sportschefen og ikke som nu børne- og ungdomsformanden.
Børnefodbold babybold-U12
Vi har fået tilbud om et samarbejd med FCK. Anker og René har holdt møde
med Steen Gleie fra FCK om dette. Projektet går ud på at FCK ”gennemgår” FC
Damsø og udarbejder en rapport. Projektet kan omhandle alle aspekter af
fodboldklubben (sportsligt, økonomisk, ledelse mm.), men FCD kan også
vælge enkelte dele. Projektet er gratis og omhandler rent sportsligt
børnefodbolden op til og med U12.
Bestyrelsen arbejder på at finde en tovholder, der vil indgå i projektet fra
klubbens side. Tovholderen skal ikke være træner samtidig i klubben. På
baggrund af projektet kan man blive samarbejdsklub med FCK, men det
behøves ikke.
Ad. 3 og 7.
Jakob stopper for sportschef og bestyrelsen arbejder på at finde en ny
sportschef.
Ad. 4
Vi kunne samarbejde med VIF omkring babybold. Vi kunne efterspørge om de
kan hjælpe med en træner. Dele kontingent ligeligt. Forslag kunne nogle af
vores bedste piger kunne træne med drengene? Evt. samlet teknik træning.
Anker tager kontakt til VIF omkring dette.
Ad. 5
Rene har bestilt træner sæt til de nye trænere. Der vil være et behov for bolde
og pandekager.
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Ad. 6
Ny træner på U14 Martin Vesth. To af trænerne ønsker trænerkursus B1. Mark
og Jundell tilbydes kurset.
Ad. 7
Se punkt 3
Ad. 8
Anker og Anette ser på bane leje – Anette spørger Claus om vi kan flytte et
mål fra kunsten til stadion. Se referat fra brugerbestyrelsesmødet.
Ad. 9
Bestyrelsen køber det kaffe og te som der er behov for til caféen.
Ad. 10
René spørger om U13 eller U14 er interesseret i at afholde cafe til 1. holdets
kampe.
Ad. 11
Fodboldfitness har kampagne uge 36, Anette sender information til René som
ligger det op på Facebook og hjemmesiden.
Der er brug for assistenttrænere på U7, U9 og U11. Rikke og Laura spørger i
seniorafdelingen om dette. Man kan få helt eller delvist refunderet sit
kontingent.
Anette kontakter Tim vedr. aflevering af nøgler og trænertøj.
Forslag fra U14: spillerne køber deres eget kamptøj – på den måde kunne
klubben tjene nogle penge. Bagsiden er at pigerne ikke klæder om sammen og
man ikke kan være sikker på at alle husker deres tøj. Bestyrelsen mener ikke
dette er en god idé
Referent Anette
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