25. november 2019

Bestyrelsen
Bestyrelsesmøde i FC Damsø den 25. november 2019
Dagsorden og referat
Mødetidspunkt kl. 19.30 på kontoret

1. Kim Bach – cafeen åbnes om onsdagen oplæg
2. Fra brugerbestyrelsen
a. Indkøb af materialer til boldrum – Bauhaus Valby
b. Mål til stadion – har modtaget en bevilling – møde lokale til fælles brug
c. Lys i lokalerne sent om aftenen. Kender vi nogen årsag til dette?
d. Chip – vi skal have en præcis registrering af hvem der har chip til lokalerne.
3. Økonomi
4. Julefrokost
5. Trænerstatus senior og ungdom
6. Indkøb af materialer.
7. Opfølgning på værdier og leveregler
8. Evt.
Ad. 1 Kim kunne desværre ikke komme. Vi drøfter om der skal indgås en ordning, hvor Kim
Ad. 2
a.
b.
c.
d.

Anette koordinerer med Skytte og Anker
Fuld svejset letvægtsmål er ønsket.
Det må være en forglemmelse – indskærpes for alle
Skal udarbejde en liste til personer som har chip og nøgler til klubben.

Ad. 3 Lotte har problemer med banken. Kan ikke komme på netbank. Lotte leder fortsat efter en
kasserer. Anker har talt med professionelle fundraiser, og efterlyser ideer til hvad vi kan søge til. Anker
fylder flere oplysninger på. René Nørgaard kan gå videre med indkøb ud fra den liste han har sendt
tidligere. Der købes tøj U 18 og U 11. Rikke og Laura vil gerne spørge 1. holdet om de vil bruge Roskilde
penge på ungdomstrøjer. Derudover trænertøj til to træner. Anker har nogle dommerudgifter som skal
dækkes.
Anker spørger René Nielsen om han kan hyres som konsulent til pantbod på Roskilde 2020.
Ad. 4 Lotte bestiller med mad fra samme sted som sidst. Starter kl. 18.30. De personer som kan møder
17.30
Ad. 5 René Olsson bliver cheftræner, Maria Jensen bliver administrerende chef, Jakob strategisk træner,
Flemming Christiansen bliver specifik træner. Guf fortsætter som målmandstræner. Skytte bliver
holdleder for 1. holdet. Forslag om at udskyde betalingen af kontingent til medio februar, så spillerne har
en mulighed for at finde ud af om de har lyst til at træne efter det nye koncept. A-truppen består af 1. og
2. holdet. B-truppen bliver 3. holdet og U 18.
Alle piger fra VIF U10 er nu skiftet til FC Damsø.
Ad. 6
Se 2 og 3
Ad.7 Laura har fået lavet stikkers som skal klæbes op på væggen. Der bliver lavet brochure med værdier
og leveregler og der bliver sat leveregler op i rammer.
Ad. 8 René har været til møde i DBU. EU 2020 den første spilledag 13. juni er der et stort
pigearrangement i Sundby idrætspark. Vi skal stå for aktiviteter udenom de egentlige fodboldkampe
sammen med bl.a. Fremad Valby. René vil kontakte landstrænerne for U16 og U18 for at få de piger til at
komme. Den 27. juni arrangement i Fan Zonen på opvisningsbanen i 2 timer sammen med Vestia.
Er ved at afslutte projekt P – rekrutteringsprojekt – vi har rekrutteret de 20 piger som vi skal og mere
end det.
Den 15. januar klubudviklingsprojekt på Københavns rådhus. Senest 13. december skal vi tilmelde to
personer fra klubben. Rene er tovholder på dette.
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