Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 16/05 2018

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

Referat
1) Formanden erklærede mødet åbnet og bestyrelsen beslutningsdygtig i.h.t. vedtægterne.
2) Thomas Olsen blev valgt som mødesekretær og referent.
3) Økonomisk status: Thomas maner til besindighed i.f.t. nye indkøb. Budgettet er overholdt,
men der er ikke penge til for mange uforudsete udgifter. Der justeres i det planlagte
indkøb af udstyr og købes 3 blocking shields.
4) Årshjul: Deadline for ansøgning af vinterbanetider er 1. juni. Jacob Udengaard skriver til
kommunen og søger om de samme tider som sidste år.
5) Sponsorudvalg: Casper og Anja er ikke til stede, så punktet springes over.
6) Ungdomshold: U10 - 6 medlemmer, U12 - 12 medlemmer, U14 - 12 medlemmer, U16 - 17
medlemmer, U19 - 19 medlemmer. Generel vækst i medlemstallet og fornuftigt
fremmøde. Tommy Fabricius indkalder til møde for U10-U12-U14 trænerne.
7) Seniorholdet: 23 medlemmer. Mange skader har decimeret truppen i de sidste kampe,
men der er stort engagement blandt de resterende.
8) Dommeransvarlig: Kampen hvor vi ikke kunne stille dommere er blevet ﬂyttet, så indtil
videre ikke nogen disciplinærsag og medfølgende bøde. Der er næsten styr på dommere
til U16 kampen i weekenden og vi er godt på vej med dommere til den udsatte kamp også.
Fra efteråret er det et krav på U19 og Senior at man gennemgår dommeruddannelse
inden man kan få en spillerlicens. Dennis og Casper undersøger mulige fremgangsmåder.
9) Rookie Day i Juni: Det er holdningen at tre ugers forberedelse ikke er nok til at stable et
ordentligt arrangement på benene. Vi afholder vores egen Rookie Day i september i.f.m.
starten på NFL sæsonen.
10) Frivillige opgaver i foreningen: Det går rigtigt sløjt med villigheden til at deltage i
klubopgaver. Efter sommerferien ændres måden vi angriber det på. Metoden besluttes på
et fælles spillermøde den 29. maj.
11) GDPR: Thomas informerer om Persondataforordningen, og tilser at alle relevante personer
skriver under på erklæringen.
12) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag d. 13. juni kl. 19.00.

13) Næstformanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

