Bestyrelsen

21. oktober 2020

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i FC Damsø
1. Status på senior
2. Kasserer og refusion
3. Materialer
4. FC Damsø reklamefilm
5. Til og fra brugerbestyrelsen
6. Samarbejde med KB
7. Frivillighedsprojekt
8. Samarbejde med Hellas
9. Den blå tråd.
10.
evt.
Ad. 1
Anker og Maria er i gang med samtaler potentielle trænere. Afholder 5
samtaler. Der skal ansættes en cheftræner, en assistenttræner, en
målmandstræner og en holdleder. Efterfølgende starter forhandlinger med de
øvrige DS trænere. Har ansat en massør om onsdagen. Foreløbig til sæsonen
slutter. Derudover mangler vi stadig en sportschef. Anker varetager det job
indtil en anden løsning er fundet.
Ad. 2
Mark som er stoppet som træner mangler refusion for datterens kontingent.
Skytte kan ikke fuldt ud løse kassereropgaverne endnu. René er på sagen.
Ad. 3
U16 har fået ca. 20 5’er bolde. U14 får udleveret nye Adidas bolde af René.
Hvis der er behov, bestilles der flere.
Ad. 4
Gennem Mark Chodklai har vi indgået en aftale med nogle unge som er i gang
med at starte et produktionsselskab op. De vil lave en reklame film som kan
bruges som markedsføring af produktionsselskabet og er gratis for os. De er i
gang med at optage og skal lave nogle interviews af trænere og spillere.
Ad. 5
Vi fortsætter med at arbejde på at cykelstativer skal udskiftes og at
forskønnelse ved kunsten er at ønske. Herunder ny asfaltering.
Andre forslag:
Ude ved omklædningen 6 kan pissoiret ændres til toilet.
Skinner i loftet til lys, så vi kan flytte med lamperne.
Anker skal til møde med kommunen vedr. kunstgræs på stadion.
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Ad. 6
Klubben har taget kontakt til KB mhp. samarbejde omkring at være fødeklub til
elite hold. KB har bedt os beskrive, hvad vi har af ideer til dette samarbejde. Vi
skal overveje om samarbejdet skal vendes på en generalforsamling. Formålet
med samarbejdet kan være at vi kan sige til spillerne at FC Damsø har et
elitesamarbejde med KB, og vi kan hjælpe talentfulde spillere videre med
deres karrierer i KB/FCK, da vi forventer at FCK får pige- og kvindehold
indenfor en overskuelig fremtid.
Ad. 7
René har kontakt til en frivillig som muligvis kan være webmaster.
Ad. 8
René overtager kommunikationens med Hellas sammen med Michael fra
Anker. Christian Prip stopper som træner for U16, da han skal flytte. Vi
arbejder på at to seniorspillere skal overtage trænergerningen.

Ad. 9
Den blå tråd. Sixten har trukket sig som træner, og erkendt at han ikke bliver
1. holds træner i FC Damsø. Sixten har udarbejdet en ”Blå tråd” for klubben. Vi
skal finde ud af hvordan vi implementerer dette i klubben. Et forslag er at
indkalde U14, U16 og DS til møde en lørdag i november, hvor Sixten kan
præsentere sine ideer. Sixtens oplæg handler om at udvikle den enkelte spiller
kompetencer.
Evt.
 René skal til møde vedr. Euro2021 i morgen på Rådhuset.
 Anker vil gerne fastholde vores julefrokost, hvis regler for forsamlinger
tillader det. Der afholdes julefrokost den 7. december. Anker sender
invitation ud. Anette står for maden. Vi følger udviklingen i
myndighedernes retningslinjer for forsamlinger.
 René vil gerne have gang i vores årshjul. F.eks. at vi omkring 1. oktober
skal begynde at finde nye trænere. Hvilke medlemmer skal deltage i
DBUs frivillige rejser, planlægning af Damsø dag, tilmelding til
turneringer mm.
 Behov for indkøb af nye vinterjakker – 2 medium – 2 large og 2 xl-large.
René skriver til Maria.
 Laura og Anette har fortsat ansvar for indretning af klublokalet.

Næste møde den. 18. november kl. 19.15
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