Bestyrelsen

5. marts 2020

Dagsorden:
1. Indkaldelse til generalforssamling.
2. Økonomi - træner betaling
3. Repræsentantskabsmøde
4. Madsby Cup
5. Status på senior
6. Samarbejde med Hellas
7. Videokamera
8. Frivillige Damsødag.
9. Pigecup 2020
10. Frivillighed med DBU - klubudvikling
11. EURO 2020 blandede bolsjer.
12. Foreningspuljer.
13. Evt.
Ad. 1.
Den 23. marts afholdes der generalforsamling, der skal udsendes en dagsorden. Mangler en
kasserer som kan afløse Lotte. Muligvis mangler vi 2 til bestyrelsen. Anker sender en
dagsorden ud og ændre vedtægterne i henhold til aftalen fra sidste år. Revisoreren opstiller til
genvalg - Lotte kan evt. være revisor.
Ad. 2
Tilbagebetaling af kontingent til 10 trænere. De medlemmer som er i restance bliver rykket.
Ad 3. Det mest velbesøgte repræsentantskab i nyere tid. Anker deltog. Ekstra ordinært
repræsentantskabsmøde den 30. april.
Ad. 4
Seneste tilmelding i maj - stævnet starter den 5. juni - René har ikke haft mulighed for at
sende invitation ud. Vi beslutter at René skriver ud at prisen for Madsby Cup er ca. 1100 kr.
fredag eftermiddag til søndag. Fra u 7 og 8, 10 - u 11 inkl. madpakke til fredag.
Ad. 5
Omkring 40 medlemmer i senior. Lidt blandet om de er medlemmer, skadet eller afventende.
Fælles spisning for B truppen den 25. marts - Anker kommer med en dommerquiz.
Ad. 6 Michael Wodickh er vores kontaktperson til Hellas - vi vil gerne fortsatte samarbejdet
med Hellas U14. Mangler spillere til et U14 hold. Vi har selv 11 spillere. Der skal laves et
formaliseret samarbejde med Hellas. Kan ikke finde en fælles træningsdag. Vi fortsætter med
at invitere U14 pigerne fra Hellas til vores ekstra træning med om fredagen.
Ad. 7 Video kameraet er gået i stykker efter kort tid. Vi har en selvrisiko på 6000 kr. Vi vil
foreslå at der indkøbes et nyt kamera for Roskilde penge. Laura skal inddrages i den
drøftelse.
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Ad. 8. Frivillighed. De tre personer Lotte har talt med vil gerne være frivillige til Damsødagen.
Anette kontakter Torben vedr. Damsødagen 17. Maj. Send de opgaver som vi har til Lotte.
Kontakt til Super Brugsen, Sløjfen og slagter Steen. Onsdag den 22. april afholdes
planlægningsmøde for Damsødagen. Lotte kontakter de frivillige.
Ad. 9
Pigecup 2020 – Klubben har sagt ja til at lave en skolecup for alle skolerne i Vanløse for
pigerne. Målgruppen: 0. til 3. klasse. Deltagelse af pigernes skolelærer - vi mangler en dato –
René står pt. som stævnearrangør og vi har fået positive tilbaemeldinger far mange trænere
om at de gerne vil hjælpe den dag. Stævnet skal placeres i juni. De store piger som går på
skolerne, og som allerede er medlemmer i klubben, kan være dommere til stævnet.
Ad. 10
Vi har valgt at købe et klubudviklingsforløb omhandlende frivillighed hos DBU København.
Ad. 11
Stort pigestævne i Sundby Idrætspark alle pigehold fra u 6 til u 14. Fællesrækker deltager ikke
i arrangementet. René bliver nok udpeget til at være stævneleder. Der bliver mulighed for at
de større piger kan komme på kampleder kursus, så de kan fungere som kampledere for de
små. Kurset er pt. fastsat til 9. marts og afholdes i FA 2000.
Ad. 12.
Der er nogle foreningspuljer som man kan søge DIF, DGI og sikkert andre.
Ad. Evt. Anker og René sørger for at klubbens oplysninger på DBU’s hjemmeside og i
kampklar bliver opdateret.

Referent - Anette
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