Bestyrelsen

2. marts 2022

Referat af bestyrelsesmøde den 2. marts 2022
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Præsentation af Louise mulig bestyrelseskandidat
Indbrud og hærværk
Generalforsamling
Budget 2022
Madsby Cup
Holdsamarbejde – ungdom
Futsal Final- 4
Trænerkompensation
Trænerkursus
Evt.

Ad. 1 Louise er blevet introduceret til bestyrelsen, og deltager i mødet
Ad. 2 Der er ikke tegn på at døren er blevet brudt op. Alt er rodet igennem, og en gammel pc er stjålet.
Ellers mener vi ikke der er taget andet. Vi sender en reminder ud om, at vi skal huske at låse døren til
klublokalet og bagdøren til kontoret. Vi må lige overveje om låsene skal stilles om. Anette skriver til
Steffen om vi skal skifte låse. René laver skilte til døren René med tekst om lås døren efter dig.
Ad. 3 indkaldelse og dagsorden er lagt på Facebook, og René ligger opslaget på hjemmesiden. Anker
tjekker om vi har opdateret vores vedtægter. Vi gennemgik og godkendte forslag til årshjul for
seniorafdelingen.
Ad. 4 Budgettet 2022 – Regnskabet er færdiggjort for 2021. Vi budgetter med at aflønne nogle flere
ungdomstræner, og budgettet sættes op til 200.000 kr. Skal nok reducerer budgettet i forholdt til
forventede fondsindtægter. Fortsat budgetter med 25.000 kr. til kurser. Skytte udarbejder et
budgetforslag, og rundsender forslaget til bestyrelsen med et lille overskud. Vi afsætter et beløb til 20 års
jubilæum i 2023
Ad. 5. Anker vil gerne have promoveret Madsby Cup hos alle trænere. Vi opfordrer René til at indkalde
alle ungdomstrænere til møde vedr. deltagelse i Madsby Cup. René taler med Christoffer og Peter. René
laver en deadline medio april for deltagelse.
Ad. 6 Fællestræning mellem Fremad Valby og Damsø årgang 08 og 09 den 25. marts 2022. Derudover
overvejer vi at spørge FB. Træning til spillere som gerne vil træne ekstra. Samarbejdet med Hellas efter
sommerferien skal besluttes.
Ad. 7 Futsal – final 4 – Damesenior skal deltage i Final-4. Klubben får et tilskud på 4.500 kr. fra DBU til
kørsel. Resten af turen finansieres af DS egen kontor. Laura er ansvarlig for afvikling af turen.
Ad. 8 Anker og Skytte ser på hvem der skal have kompensation for kontingent.
Ad. 9. Vi har en del trænere som har C1 trænerkursus. Vi skal tage stilling til om vi vil oprette et C2
kursus. Enten skal vi afholde et kursus, hvor andre kan komme med. Eller vi skal afdække om vi kan
sende vores kandidater til andre klubber, hvor der afholdes kurser. René ved, at der kommer et
ungetrænere kursus. Anker kontakter Richard og Anja i forhold til hvor langt man er med ungekurset.
Løn til ungetrænere, de får refunderet deres kontingent – evt. arrangere tur til kampe.
Ad. 10





Liste over brikker: Anker gennemgår listen, og sender til Anette.
Det er aftalt at vi får maling til speaker rummet. – vi vil fortsat gerne have skiftet lydanlægget.
Vil gerne have pigeraketten igen lige efter sommerferien. René undersøger hvornår vi skal tilbyde
os.
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