Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 13/06 2018

Fremmøde
Jacob Udengaard (Formand), Anja Riborg Hansen (Medlem), Jonas Pettersson (1. suppleant),
Tommy Fabricius (2. suppleant).
Fraværende: Casper Vang Lykholt (Medlem), Dennis Svensson (Næstformand), Thomas Olsen
(Kasserer).

Referat
1) Formanden erklærede mødet åbnet. Grundet manglende fremmøde kan Bestyrelsen ikke
træﬀe bindende beslutninger.
2) Jacob Udengaard blev valgt som mødesekretær og referent.
3) Økonomisk status: Indestående ca. 40.000,00. Pr. 1. juli er overgangsperioden i.f.t.
kontingentbetaling overstået, og der overgåes til halvårlig kontingentbetaling. Dennis
Svensson følger op på indkøb af 3 blocking shields.
4) Årshjul: I forhold til sidst er der søgt om kunstbanetider fra 1. november til 1. april. Ønskes
banen tidligere end 1. november skal dette aftales indbyrdes mellem klubberne. Det er
Bestyrelsens opfattelse at dette bliver meget svært. Afhængig af trænernes planer for
efteråret, vil dette blive taget videre til diskussion. Hele juli er der sommerferie, så der sker
ingenting. August byder på Rugby Sevens, hvor vi ikke har adgang til banen, samt
sommerfest første uge efter ferien. En ide til årets sommerfest er spillerfotografering.
Jacob Udengaard tager kontakt til et ﬁrma der står for dette. Øvrige detaljer aftales
løbende.
5) Sponsorudvalg: Sponsorudvalget holder pause indtil efteråret.
6) U10: 6 medlemmer.
7) U12: 11 medlemmer.
8) U14: 14 medlemmer. Af disse rykker 12 medlemmer op på U16 næste år, så der er brug
for tilgang af nye spillere på årgangen. Generelt på juniorsiden er der brug for mere
struktur på træningerne. Tommy udarbejder træningsplaner i samarbejde med trænerne.
9) U16: 15 medlemmer.
10) U19: 16 medlemmer. Næste år forventer vi en trup på 20-25 spillere, og skal tidligt i gang
med at sammensætte det kommende trænerteam.
11) Senior: 23 medlemmer. Holdet har fået tiltrængt hjælp af enkelte U19 spillere, som har
gjort at de kunne stille hold til de seneste kampe. Forhåbentlig kommer der nogle spillere
tilbage fra skader efter sommerferien. Næste år får holdet tilgang af ca. 5 spillere fra U19.

12) Dommeransvarlig: Casper gør et godt arbejde som dommeransvarlig, men har en stor
udfordring med manglende dommere i klubben. Fra efteråret er det et krav på U19 og
Senior at man gennemgår dommeruddannelse inden man kan få en spillerlicens. Dennis
og Casper fortsætter arbejdet med mulige fremgangsmåder.
13) Eventuelt.
14) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag d. 8. august kl. 19.00.
15) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

