Bestyrelsen

6. april 2022

Referat af bestyrelsesmøde
Dagsorden:
1. Samarbejde med Hellas og Fremad Valby
2. Tilmelding til efteråret ungdom
3. Madsby cup
4. Pigeraketten
5. Hoved, kroppen og klubben
6. Damsødag
7. Status fra senior
8. Fælles spisning
9. Materialer
10. Evt.
Ad. 1 Vi har et godt samarbejde med Hellas, der sendes et fælles Hellas/Damsø hold til en turnering i
Holland. Det skal drøftes om samarbejde skal fortsætte i efteråret for årgang 2006. Fælles træning den 25.
marts med Fremad Valby gik godt. Der kommer en fælles mere træning i løbet af foråret.
Ad. 2. I starten af maj skal vi tage stilling til hvordan vi vil fordele holdene. Derudover skal vi tage stilling til
om vi skal have hold i Øst rækken. Vi skal samtidig tage stilling til, hvordan samarbejdet med Fremad Valby
skal være i efteråret. Der er ikke nok årgang 2009 piger til et 11- mandshold. René finder i samarbejde med
trænerne ud af, hvordan inddelingen skal være efter sommer.
Ad. 3 Der er tilmeldt hold i flere rækker og lige nu er der 44 spillere, fordelt på 2 afdelinger. Pris for
deltagelse ligger på ca. 1.000 kr. pr. pige. Den endelige tilmelding skal ske ultimo april til Rene. Klubben
giver et tilskud pr. spiller et sted mellem 150 kr. og 200 kr. pr. spiller
Ad. 4 Der er bestilt Pigeraketten til den 17. August. Der kan være en udfordring i forhold til om den gamle
kunst er lagt om. Der skal beregnes udgifter til juice og müslibar. René taler med trænerne for U6-U10 om
afholdelse og markedsføring.
Ad. 5. Medlem fra DBU – man kan deltage i Hoved, Kroppen og Klub. Skoleaktivitet som sker i samarbejde
med DBU. En måde at rekruttere frivillige til klubben samt nye spillere. Afventer hvor VIF lander efter den
ekstra ordinære generalforsamling.
Ad. 6 Måske mangler vi modstander til U10 – der er plads til et U10 stævne. Lene og Anette står for indkøb
– husk aftale med Sløjfen. DS skal være hjælpere ved dagen.
Ad. 7 Vi har opsagt samarbejdet med Michael som var træner for DS 2.
Ad. 8 Lene Troensgaard vil stå for fællesspisning sidste onsdag i måneden. Begyndende fra slut april.
Ad. 9. Vi mangler bolde – dårlige bolde hvad skal vi gøre med dem? Maria skal have besked, og tage kontakt
til Sport Direct. René bestiller nye bolde og ventilolie.
Ad. 10
 René har tilmeldt sig pige/ kvinde strategidag i DBU-K. Hvis René ikke kan deltage, deltager
Anette.
 Næste møde den 12. maj. Mødet foregår på Teams kl. 20.00
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