Bestyrelsen

28. oktober 2019

Bestyrelsesmøde i FC Damsø den 28. oktober 2019
Dagsorden og referat
Mødetidspunkt kl. 19.00 på kontoret
1.
2.
3.
4.
5.

Materialer
Ungdomstræner
DBU projekter/klubudvikling
Til og fra brugerbestyrelsen.
Økonomi

Ad. 1
René Nørgaard mener der er brug for at købe tøj til U 18 og U 11. Spillesæt på U10, hvis Vanløse pigerne
rykker over til Damsø er måske også en nødvendighed. Starter med at indkøbe et sæt til U11-2 og U18.
Vi har indkøbt drikkedunke med Damsø logo på til alle hold U11-DS
Ad. 2
Mark fortsætter som træner for U14.
Ad. 3
Projekt P hvor vi deltager med U 13 og U 14 – FCK trænere står for projektet. René er fortaler for at vi
indgår i flere klubsamarbejder for at undgå at klubberne står med ½ hold midt i sæsonen.
Fra næste sæson vil DBU København indfører holdkort fra U5 og opefter som prøveordning.
Hvis vi skal indgå i samarbejde med FCK skal vi have frigjort en person til at være koordinator. René
Nørgaard overvejer at på tage sig den rolle, men det kræver at der er andre kan overtage U9 og U10. Vi
kan fortsat henvende os til Steen fra FCK, hvis vi er interesseret i et forløb.
Fælles træning for U14 – samarbejde med Hellas, Nørrebro United og Jægersborg. Ca. en gang om mdr.
træningen går på skift mellem klubberne hen over vinteren.
Tekniks træning tilbydes en gang ugentlig på tværs af årgange U13-14. Fredag fra 17.30 til 18.30. Vi
håber at flere årgange kan være med efter årsskiftet.
Til næste møde skal vi overveje om vi vil køre nyt forløb til klubudvikling med Richard fra DBU.
René opretter en ny mappe på Onedrive som erstatning for Dropboks.
Ad. 4
Betaling til KK for brug af baner.
Portene bør lukkes så vi standser gennemkørsel.
Bestille 10 brikker mere. Skal vi indfører et system hvor trænerne underskriver, når de har modtaget et
sæt nøgler.
Ad. 5 Lotte sender regnskab, når hun kommer hjem. Vi skal have forhandlet alle trænerkontrakter
omkring årsskiftet. René Olsen vil gerne vide hvad han har at gøre med. Dette tager Anker og René sig af
U18 kommer til at høre under seniorafdelingen fra årsskiftet. Der vil være omstruktureringer i
seniorafdelingen. Lotte laver regnskab for 2018 og en oversigt over indbetalt kontingent for 2019.
Evt.
Laura spørger GUF om han vil sætte det ”nye” komfur op.
26. januar børnestævne Cafeen ønskes åben – kl. 09.00 til 13.00 indkøb og salg.
2. februar børnestævne
Anker vil undersøge om vi kan finde nogle som kan søge fonde for klubben.
Lukket 7 mandshold skal finde spillere som ikke i forvejen spiller på DS 2, hvis holdet fortsat skal
eksisterer.
Prisen pr. børneholds tilmelding til DBU stævner bliver sat op fra 187 kr.
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