Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 24/10 2018

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

Referat
1) Formanden erklærede mødet åbnet og beslutningsdygtig i.h.t. vedtægterne.
2) Thomas Olsen blev valgt som mødesekretær og referent.
3) Økonomisk status: En kort gennemgang af regnskabet op imod årsafslutningen viser at
budgettet er overholdt, måske med en lille overskridelse. Der er budget og
regnskabsmøde primo november, hvor de sidste detaljer og posteringer er med. Der er
enighed om at de udgifter der har været over året stemmer overens med klubbens
ambitioner og fornuftige investeringer, så som uniformer.
4) Årshjul: Omdeling af Børnehjælpsdagens julelotteri d. 4. november. Generalforsamling
afholdes tirsdag d. 27. november.
5) Dommeransvarlig: Ikke noget nyt fra Casper da sæsonen er forbi. Muligheden for at hyre
en ekstern dommeransvarlig blev diskuteret, men holdningen er at Casper sagtens kan og
vil varetage opgaven, og at problemerne i år har været på grund af manglende dommere i
klubben, og ikke Caspers indsats.
6) U10: 4 medlemmer. U10 og U12 starter sæsonen med at træne sammen, og hvis der
kommer ﬂere U10 spillere søges der efter en dedikeret U10 træner.
7) U12: 17 medlemmer. Anton Frydensberg-Billing er signet som HC for 2019. Aftalen med
Niels Skovgaard måtte desværre annulleres grundet ændrede træningstider, så p.t.
mangler der stadig en træner til årgangen. Der er søgt internt på seniorholdet. Tommy
Fabricius vil træde til i muligt omfang.
8) U14: 15 medlemmer. Mads Krogstrup Sørensen er signet som HC for 2019. Der mangler
stadig en træner til årgangen. Der er søgt internt på seniorholdet.
9) U16: 10 medlemmer. Anders Oldager har accepteret et tilbud om at være HC og Andreas
Olling fra seniorholdet tiltræder med stor sandsynlighed som ass. træner. Der er dog
endnu ikke skrevet kontrakt med nogen af dem. Der er planlagt med tre trænere på
årgangen, så der er stadig plads til en mere.
10) U19: 21 medlemmer. Der er skrevet kontrakt med Jakob Østergaard Brinkløv og Thomas
Tønning Knudsen, og Mads Hyrsting Larsen fortsætter også, men der er endnu ikke
skrevet kontrakt. Der er planlagt med ﬁre trænere, så der er stadig plads til én mere.

11) Senior: 19 medlemmer. Dennis Svensson og Morten Biering har stadig kontrakt i 2019 og
Frederik Kirchhof ønsker at fortsætte. Det lader til at dette er teamet i 2019, dog er der
stadig plads til én træner mere.
12) Indkøb af uniformer 2019: Forslag om at spillerne selv kan købe uniformer med navn på
ryggen. Det vedtages at spillere kan købe deres egen uniform med navn på ryggen, men
med ﬂg. restriktioner; der købes en komplet uniform som erstatning for en klubuniform,
og det nummer man vælger kan ikke forventes at være ledigt i.f.m. oprykning til næste
alderstrin. I tilfælde af en sponsoraftale skal sponsorens navn/logo på alle uniformer.
Jacob ﬁnder ud af pris på uniformerne, laver opslag i grupperne og samler en bestilling.
13) Eventuelt: Intet under eventuelt.
14) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag d. 21. november kl. 19.00.
15) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

