Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 21/02 2018

Fremmøde
Jacob Udengaard (Formand), Dennis Svensson (Næstformand), Thomas Olsen (Kasserer),
Casper Vang Lykholt (Medlem)
Fraværende: Anja Riborg Hansen (Medlem)

Referat
1) Næstformanden erklærede mødet åbnet og bestyrelsen beslutningsdygtig i.h.t.
vedtægterne.
2) Dennis Svensson blev valgt som mødesekretær og Thomas Olsen som referent.
3) Underskrift af referatet fra januar udskydes til næste møde.
4) Økonomisk status: Saldo d.d. ca. 100.000,00. 1. rate af ungdomsuniformer er betalt. 2. rate
samt told og moms betales ved levering. Diverse tilmeldingsgebyrer til DAFF udestår. Alle
udgifter ligger inden for budgettet.
5) Årshjul: Afsluttet regnskab for 2017 fremsendes til Tårnby Kommune inden 1. marts v.
kasserer Thomas Olsen.
6) Sponsorudvalg: Sidst planlagte møde blev aﬂyst p.g.a. andre forpligtelser. Arbejdet i
udvalget går meget langsomt, og der er brug for at kigge på nye ideer. Casper træder ind i
sponsorudvalget og indkalder til et møde i løbet af marts, hvor nye tiltag kan diskuteres.
Dennis tager kontakt til Kostas Panayotis fra Triangle Razorbacks til en snak om hvordan
deres sponsorarbejde foregår.
7) Ungdomshold: U12: 13 spillere og 5 på prøve. U14: 13 spillere. Det går rigtig godt med
trænerteamet på U12 og U14. Tommy er nødt til at trappe ned grundet arbejde, men der
er fundet en midlertidig erstatning i form af Anders Oldager. U16: 8 spillere. Holdet er
efter aftale med DAFF tilmeldt 7-mands rækken trods manglende licenser, og der arbejdes
fortsat med rekruttering. U19: 16 spillere. Holdet er tilmeldt 9-mands turneringen og
vokser støt. Generelt for ungdomsafdelingen går det rigtig godt. De seneste tiltag både
socialt og organisatorisk har sat et positivt præg på klubben.
8) Seniorholdet: 25 spillere samt 1 på prøve. Det er lige nok til at honorere DAFF’s licenskrav
for KL, men der er et stort ønske om ﬂere spillere. Det aftales at der i marts bruges
4000,00 kr. på promovering af klubbens træninger for alle hold.
9) Dommeransvarlig: Der er søgt efter en ny dommeransvarlig uden held. Casper tiltræder
som ny dommeransvarlig, med hjælp fra William og måske Jacob Weber. Det er aftalt at
alle seniorspillere deltager på et dommerkursus, så der er en større pulje af dommere at
plukke fra.

10) Diabetesforeningen: Casper står for det praktiske i forbindelse af lodsedler fra
Diabetesforeningen. Alle klubbens spillere deltager i salget. Præmie til den bedst sælgende
spiller.
11) Udstyr: Der er lige indkøbt fem nye bolde til U16. Derudover er der ønske om nye blocking
shields og et videokamera til kampoptagelse. Dennis ﬁnder tilbud og derefter træﬀes en
beslutning.
12) Maling af hjelme: Der er lavet en aftale med en autolakerer om maling af gamle hjelme til
250,00 kr. pr. stk.. Klubben har ﬂere hjelme der trænger, og disse sendes til lakering
sammen med evt. spillerhjelme.
13) Hjemmeside: Hjemmesiden skal opdateres med den nye bestyrelsessammensætning.
Jacob kontakter webmaster og får siden rettet.
14) Eventuelt: Info om diverse camps videregives til forældre og spillere.
15) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til enten onsdag d. 4. eller onsdag d. 11. april kl. 19.00.
16) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

