Bestyrelsen

2. februar 2022

Referat af bestyrelsesmøde
Dagsorden:
1. Præsentation af klubbens revisor.
2. Status senior herunder dialog med FB
3. Opfølgning på mødet med Ida og Lotte herunder medlemskab af DGI.
4. Klubsamarbejde
5. Nøgler og brikker
6. Pigeudvalget, status ungdom
7. Materialer
8. Brugerbestyrelsen.
9. Frivillige
10. Evt.
Ad. 1 Cecilie Frandsen er ny revisor for klubben. Skytte og Cecilie koordinerer møder omhandlende
regnskabet.
Ad. 2 Anker og Jakob er i dialog med en anden klub om et klubsamarbejde vedr. DS, da begge trupper
har udfordringer. Bestyrelsen siger go for den videre proces. Michael som træner sammen med B er
langtidssygemeldt. B kører træningen alene p.t. Næste onsdag er der spillermøde for DS 1. Anker sørger
for maden. Emnet er den kommende sæson.
Ad. 3 Vi dropper projektet – Anker skriver til Lotte
Ad. 4 Samarbejde med Hellas, Vestia og Fremad Valby har første fællestræning den 25. marts. Der er
blandede tilbagemeldinger fra klubberne omkring samarbejdet. Vi arbejder videre på projektet.
Ad. 5. Laura kan hente brikker til ungdomstrænere i Valby på tirsdag.
Ad. 6 Indsatser for det kommende år: Gør det lettere at være klub. Projekter omkring vækst. Arbejde for
at udvide faciliteterne. Fastholdelse af pigespillere især omkring 15-årsalderen. Spiller vi fodbold på den
rigtige måde? Begynderstævner. Ungtræner uddannelse som ikke er C1. Mere online undervisning. FCK
har tilbud til ungtræner uddannelse. Der er i udvalget et ønske om at DBU bliver firstmover.
Undersøgelse omkring frafald blandt piger og kvinder.
Fodboldens kongres i Silkeborg – afholdes den 5. marts. René overvejer om han vil deltage.
Ad. 7 Anette må dele tøj ud fra EM 2020.
Ad. 8 Skal vi indkøbe en pannabane som kan stå i hjørnet på KI bane? Kan vi åbne en dør i den anden
ende af fitness lokalet, så Vanløse kan gå den vej ind. Problemer med at der sættes ting i klemme, og
alarmen går. Den første dør yderdøren til kvinde omklædning virker ikke, og kan ikke lukke op ude fra.
Når kunsten skal skiftes, bør fliserne i kanten fjernes, da det er farligt for spillere at løbe ude i kanterne.
Ad. 9 Der afsættes tid på næste bestyrelsesmøde til at spille Frivillighedsspillet temaet: Ansættelse
Anette har udsendte et udkast til et organisationsdiagram. Alle har frem til den 16. februar til at
kommentere på udkastet. René vil på næste møde gennemgå alle vores funktionsbeskrivelser. René skal
inden næste møde have flyttet alle dokumenter fra Dropbox flyttet over på Google drev.
Ad.





FC Damsø stemmer på Jens Andersen til Vanløse idrætsråd.
10 Vi afholder Damsødag 22. maj.
U10 vil gerne til Lalandia cup i Billund og klubben bevilliger overnatning og holdtilmelding. Skytte
sørger for betalingen.
Rekruttering til bestyrelsen. René taler med nogle af forældrene.

Næste bestyrelsesmøde den 2. marts kl. 19.15
Generalforsamling den 16. marts kl. 19.15
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