Bestyrelsen

20. januar 2020

Bestyrelsesmøde FC Damsø 20. januar 2020.
Dagsorden og referat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klublokale
Brugerbestyrelsesmøde
Indkøb af videoudstyr
Frivillighed
DBU repræsentantskabsmøde
Nøgler og brikker
Senior kontrakter
Generalforsamling
Evt.

Ad. 1
Det glippede med de stole vi havde lagt billet på, men Lotte holder øje fremadrettet med Holmriis, der
indimellem donerer møbler væk ifm. Renovering af kontorer.
Laura har skaffet foldere ”Velkommen til FC Damsø”, som senere skal deles ud til alle spillere i klubben
Plakater kommer i større størrelse som passer med skifterammer.
Rene lægger nyhed på hjemmesiden om at caféen nu er bemandet og åben
Præcisering af reglerne
Klublokalet må udelukkende benyttes til klub/hold-relaterede aktiviteter
Indenfor normal åbnings-/træningstider bookes lokalet via Mayland-kalender i cafeen
Udenfor normal åbningstid bookes lokalet ved at kontakte Anette, ajuhlskov@gmail.com, med
oplysning af ansvarlig person, inklusive tlf. nr
Rene præciserer dette overfor trænerne
Ad. 2
Da Anette ikke kan deltage, sender Anker flg. Input til mødet:
Damsø ønsker tydeligere skiltning af at lokale 5 og 6 er forbeholdt piger/kvinder
Input om at det kniber med det varme vand i omklædning 7 – og vist nok også andre steder
EM2020 indbefatter en pige-turnering for skolerne i området, dato/tid kendes ikke pt. bliver formentlig i
”skoletiden”.
Ad. 3
Der gives grønt lys til at indkøbe kamera, samt tegne abonnement for 2020. Abonnementet tegnes med
klubben info@fcdamsoe.dk, som kontakt-detaljer.
Ad. 4
Der er enighed om at tilknytte Richard til et frivilligheds-projekt, René tager kontakt til Richard, KBU.
Ad. 5
Anker og René deltager
Ad. 6
Der er behov for at bestille flere brikker – flere trænere mangler fortsat. Anette arbejder på sagen.
Ad. 7
Der er tegnet kontrakter for nye trænere for 1. og 2. holdet, kontrakter skal arkiveres i dropbox.
Ad. 8
Der afholdes generalforsamling Mandag 23. marts, kl 19.30, Anker laver indkaldelse. René sørger for at
den kommer på hjemmeside og Facebook
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Ad. 9
Til næste bestyrelsesmøde inviterer Renè Olsson og Maria med til en snak omkring fremdrift i seniorafdelingen.
René gør en træner på hver årgang til redaktører på hjemmesiden, så de kan lægge nyheder mv. op
René har brug for hjælp til redigering af hjemmesiden
U14-holdet trækkes fra vinterturneringen, pigerne tilbydes i stedet et samarbejde med Hellas. René
holder møde med Mark og Hellas.
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