Bestyrelsen

18. november 2020

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i FC Damsø
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Status på senior
Status på børn og ungdom.
Kasserer og refusion
Rekruttering
Corona restriktioner – julefrokost
Træningstider og kampe
Til og fra brugerbestyrelsen.
Evt.

Ad. 1
Marco og B fortsætter frem til sommerferien som træner for vores ungsenior.
Wass vil gerne fortsætte som træner for DS3 og kontrakten underskrives
snarest. Undersøger om Wass vil have en assistenttræner. Vi har ansat en ny
cheftræner, samt holdleder for DS1. Er i gang med at tale med kandidater til
posten som målmandstræner. Lørdag d. 21/11 har vi en samtale med en mulig
sportschef. DS1 har fået lov til at spille Futsal grundet alle kampe er aflyst
resten af året. Gamle FC Damsø spillere kan mod kontingent på 500 kr. få lov
til at spille med på Futsal holdet.
Ad. 2
Vi fortsætter samarbejdet med Hellas på U16. Begge klubber synes at
holdsamarbejdet kører godt. Vi har nogle udfordringer på U13 (2008) med 7 til
8 piger, som vi ikke har et kamptilbud til. Nicolaj eller Maja tager en samtale
med spillerne for at høre hvordan de opfatter situationen. René vil gerne tale
med U14/16 pigerne om de kan være hjælpetræner hos de yngre årgange. Vi
har prøvet at indføre ekstra træning for U7-12 om fredagen på kunsten og
søndag på Kirkebjerg Skole.
René og Anette har holdt møde med en ny idrætskonsulent, Kasper, fra
Københavns kommune. Kommunen vil over de næste 4 år have 25.000 flere
børn i gang med at dyrke idræt og af dem skal minimum 50 procent være
piger. Anette følger op på, hvad kommunen kan tilbyde os i den
sammenhæng.
Ad. 3
Michael fra U16 har bestilt tøj, og det er en del af aftalen med Craft. Skytte
gav en status over økonomien og den ser stabil og god ud. Anker gør
opmærksom på, at vi kan søge refusion fra kommunen på trænerkurser.
Skytte undersøger dette. René har lovet Marco et målmandstrænerkursus.
Marco finder selv et kursus.
FC Damsø Kvindefodbold ● Klitmøllervej 20 ● 2720 Vanløse ● www.fcdamsoe.dk ● info@fcdamsoe.dk

Side 1/2

Ad. 4
René spørger om vi skal deltage i Pigeraketten. Pris 3200 kr. René undersøger
om andre klubbers erfaring med Pigeraketten. Det er også en mulighed at
deltage i FFFP (Fantastisk Fodboldstart For Piger). Kasper (U9) er blevet
inviteret til næste bestyrelsesmøde for at fortælle om dette.
Ad. 5
Julefrokosten aflyses og vi satser på et sommerarrangement. Corona reglerne
skærpes overfor alle spillere, trænere og ledere.
Ad. 6
Vi har desværre oplevet at Vanløse IF er meget langsomme til at forlade
området når der er skift i træningerne og kamp. Dette bevirker at vores
træninger starter senere end de burde. Anker tager kontakt til VIF om dette.
Ad. 7
Forslag fra FC Damsø om at få skinner hængt op i loftet til lys ca. 3 stk.
Ændringer af pissoir til toilet ved pigeomklædning. Udskiftning af de sidste
hegn, evt. til et hegn der er højere overmod den nye dagsinstitution (det der
pt. er en byggeplads). Omklædning 5 og 6 er pige omklædning og der skal
sættes nye skilte op om dette, gerne større skilte end dem der var der sidst.
Mange mål er gået i stykker i svejsningen og kan ikke benyttes. Det er især 8mandsmålene, da de bliver slæbt og ikke løftet, når de skal flyttes.
Ad. 8
Vi har intentioner om at bruge juleferien til fælles indsats for at få klublokalet,
lagerrummet og kontoret ryddet op og gjort i stand.
Næste møde den 4. januar 2021 hos Anette
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