Bestyrelsen

16. marts 2022

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
FC DAMSØ
ONSDAG DEN 16. MARTS 2022
KL. 19.15
i klublokalet, Vanløse Idrætspark
Dagsorden
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent
3.
Formandens beretning
4.
Kassererens beretning
5.
Forslag fra bestyrelsen
6.
Indkomne forslag
7.
Valg af formand, bestyrelse og revisor





8.

Formand Anker Thisted og menige medlemmer Anette Skov, og René Nørgaard ønsker alle
genvalg.
Kasserer Susanne Skytte ønsker genvalg
Revisor Cecilie Frandsen ønsker genvalg
Menigt medlem Laura Vest-Hansen ønsker ikke genvalg

Eventuelt

Forslag, som medlemmer, som ønsker at stille til Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest onsdag 9. marts, via bestyrelsen@fcdamsoe.dk
Sportslig hilsen
Bestyrelsen i FC Damsø
Ad. 1.
René Nørgaard er valgt som dirigent.
Ad. 2.
Anette Juhl Skov er valgt som referent
Ad. 3.
Formandens beretning.
Se bilag
Et år med opture og nedture. Corona har fyldt en del i 2021. Vi har været nødt til at lukke ned
for kampe og træning. Det har været en udfordring at leve op til alle reglerne. Vi håber vi kan
lægge alle restriktionerne bag os og komme videre med træning og kampe.
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Vi har ikke oplevet medlemstilbagegang som følge af corona og er kommet godt økonomisk ud
af 2021.
Har afviklet pigeraketten i efteråret. En rigtig god event som tiltrak flere piger til klubben. Vi er
vokset på medlemssiden på ungdom.
Vi har forlænget vores samarbejde med Sport Direct og Craft. Vi har afviklet nogle trænerkurser
for vores ungdomsspillere. Vi vil gerne bruge penge på at uddanne flere ungdomsspillere i
løbet af 2022.
I vedhæftet bilag af slides fra formandens beretning kan man læse fokus punkter for 2022.
Bestyrelsen har et ønske om at tænke mere klub og mindre hold. Bygge relationer på tværs af
holdene.
Der var en del spørgsmål til Madsby cup og fælles træning med de andre klubber.
Ad. 4.
Skytte gennemgår regnskabet. Spørgsmål ind til budgetteringen af udgifter til dommer og
turneringer – holder den budgettering? Det mener vi det gør, da vi har taget udgangspunkt i
2019 og 2020. Se regnskab og budget i vedhæftede slides.
Ad. 5
Ingen forslag fra bestyrelsen
Ad. 6
Ingen indkommende forslag
Ad. 7
Anker er valgt til formand for bestyrelsen. Anette Juhl Skov, René Nørgaard, Suzanne Skytte,
Louise Alsing Andersen og Cecilie Frandsen.
Ad. 8
Fantastisk fodboldstart for piger. – er et forslag til at rekruttere flere spillere.
Der blev talt en del om frivillighed, og hvordan vi kan rekruttere flere frivillige til klubben.
Bestyrelsen har til opgave at definere opgaverne, og hjælpe med at rekruttere flere frivillige.
Forslag om at afholde opstartsfest eller afslutningsfester. – kåring af årets spiller og året
fighter. Kan uddelegere opgaver til forældre og spillere.
Dirigenten takkede for en god og konstruktiv generalforsamling.
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