Bestyrelsen

9. juni 2020

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Budget
Frivillighedsprojekt med DBU
Materialer og tøj
Børne og ungdomsafdelingen
Hjemmesiden
Vores værdier
Børneattester
Formandsklub
Holdtilmelding til efteråret
Lukket ungsenior hold
Ny kasserer
Repræsentant til møde med kommunen vedr. kunst på stadion den 18. juni kl. 12.30 til 14.00
Generalforsamling
Evt.

ad. 1 og 13
Lotte har fremsendt et udkast til budget, samt det indleverede regnskab til DBU. Vi har ingen
dommerudgifter og udgifter i forbindelse med tilmelding til hold til turnering pga. Corona. René foreslår at
budgettet til trænerkursus hæves – lige nu budgettet med 6000 kr. Bør hæves til 10.000 kr. Vi betaler ikke
husleje for klublokalet fra 12. marts til juni 2020 pga. lukning af lokalerne. Vi aftaler at holde
bestyrelsesmøde medio august m.h.p. budget og regnskabsforberedelse til generalforsamling ultimo
august. Generalforsamling afholdes den 26. august kl. 18.00. Fitness griller pølser til generalforsamlingen.
ad 2.
Vi fastholder at vi skal afvikle projekt med DBU – frivillige. Richard fra DBU kontaktes af Anker. Vi vil gerne
starte op på næste bestyrelsesmøde.
ad 3.
René foreslår ekstra T-shirts til alle trænere. Der skal indkøbes ca. 40 stk. René taler med Maria om indkøb
af disse. René undersøger, hvem der skal have tøj af trænerne. Behov for indkøb af jakker til efteråret. René
sørger for indkøb af målmandshandsker til ungdomsafdelingen.
ad 4.
Ny fordeling i børne- og ungdomsafdeling. Vi vil fremover have dobbeltårgange og den ældste årgang i hver
afdeling rykker hver sommer op. Afdelingerne er pt. U8, U10, U12 og U14 og U16. U16 spiller sammen med
Hellas, som vi har lavet et klubsamarbejde med. Damsøpigerne træner sammen med U14 om mandagen,
om torsdagen træner de fælles med Hellas, på skift i Damsø og Hellas. René har en tanke om rekruttering af
flere spiller i de små årgange. Kontakt til skolerne – eller fritidshjemmene. Trænerkabalen er gået op og der
er trænere til alle hold efter sommerferien.
ad. 5.
Udsættes.
ad 6.
Vi vil meget gerne have vores værdier op i klublokalet inden udgangen af sommerferien. Laura har ansvaret
for dette.
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ad 7.
Vi skal have indhentet børneattester til de sidst ankomne trænere. Anker har ansvar for cpr. Lotte taster ind
i systemet.
ad 8.
DBU Kbh. Afholder 3 årlige møder med hvert et tema. Ca. 40 medlemmer. Pris 1500 kr. pr. år. Der er en
årlig udlandstur. Anker melder sig ind i forummet.
ad 9.
Møde med ungdomstrænerne har defineret hvilke hold vi skal have tilmeldt. Anker står for tilmeldingen.
ad 10.
U18 vil gerne fortsætte sammen. Vil gerne være deres eget hold. Anker og René Olsson har udarbejdet en
aftale med holdet. Pigerne har ansat B og Mark som deres trænere for efteråret. Pigerne skal betale
seniorkontingent.
ad 11.
Kan vi undersøge hvad det vil koste hvad at ansætte en bogholder. Lotte sender opslag til Anker.
ad 12.
Anker tager mødet med Københavns kommune vedr. kunst på stadion.
ad 14
Sponsor – Sixten foreslog en ønskeliste over forskellig effekter man kunne sponsorere. F.eks. 10 bolde eller
lign. Maria og Sixten arbejder videre med idéen.
Pigesamarbejdet i DBU er kommet i gang igen. René skal til zoom møde på onsdag.
Klubben er arrangør for efterårets første Projekt P træning den 11. september.
Anker og Anette vil i brugerbestyrelsen foreslå rygeforbud fra ”låge til låge” på anlægget.
Kan vi få ekstra mål til stadion, evt med de midler der ligger i brugerbestyrelsen. Evt. mål som kan foldes
sammen.
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