Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 17/05 2017

Fremmøde
Tilstede på mødet var Jacob Udengaard (Formand), Dennis Svensson (Næstformand), Anja
Riborg Hansen (Medlem) Frederikke Stage (Medlem), Jesper Stage (Medlem) Thomas Olsen
(Kasserer).
Fraværende: Birgitthe Bernild (Medlem),.

Referat
1) Formanden erklærede mødet åbnet og bestyrelsen beslutningsdygtig i.h.t. vedtægterne.
2) Thomas Olsen blev valgt som mødesekretær og referant.
3) Godkendelse af sidste mødes referat: Tidligere referater godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende.
4) Golden Angels Cheerleaders: Afdelingen har nået en størrelse hvor faciliteterne nu er
begrænsende for optagelse af nye medlemmer. For stadig at vokse er det nødvendigt med
ﬂere træningstider. Disse søges af Jacob Udengaard, og der indsendes et brev til Tårnby
Kommune omkring nødvendigheden af større idrætssale til træningen. Desuden begynder
GAC aktivt at benytte ForeningLets online afkrydsningssystem, for at lette
medlemsregistreringen.
5) Økonomisk status: Ikke behandlet.
6) Sponsorater: Sponsorgruppen har haft deres første møde og fordelt opgaverne. Der
aﬂægges løbende rapportering. Indtil videre er der ikke kommet konkrete resultater.
7) Ungdomshold: Desværre ser det ud til at den verserende sag med Pimp My Team, som
skulle levere uniformer til U12/U14, er gået i hårdknude endnu en gang, og leverandøren
svarer igen ikke på klubbens henvendelser. Jacob Udengaard undersøger videre
muligheder. Til gengæld har klubben modtaget et sponsorat fra ASE på 10.000,00 til
indkøb af spillertøj til U12/U14. Medlemstallet i afdelingen er for lavt men stabilt. Der
arbejdes på en Mini Rookie Day i august for U16 og yngre, der forhåbentlig resulterer i
øget interesse for klubben.
8) Eventuelt: Forslag om sommerfest d. 2. juli for alle klubbens medlemmer, forældre og
frivillige, hvis det er muligt at arrangere med kort varsel. Ellers må det udskydes.
9) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til d. 14. juni 2017 kl. 19.00.
10) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

