Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 26/09 2018

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

Referat
1) Formanden erklærede mødet åbnet og beslutningsdygtig i.h.t. vedtægterne.
2) Jacob Udengaard blev valgt som mødesekretær og referent.
3) Økonomisk status: Indestående ca. 100.000,00 kr.. NFL i Vandtårnet koster ca. 1500 kr. pr.
gang, og fortsætter resten af sæsonen. Budgettet ser ud til at holde, med et lille overskud.
Der afsættes en pulje på næste års budget til indkøb af dommertøj.
4) Årshjul: 1. november er deadline for ansøgning af medlems- og trænertilskud. Thomas
Olsen er ansvarlig og der følges op på næste bestyrelsesmøde. 1. november er ligeledes
deadline for ansøgning af banetider i sommeren 2019. Jacob Udengaard er ansvarlig.
Generalforsamling afholdes tirsdag d. 27. november kl. 1900. Jacob Udengaard melder
datoen ud til medlemmerne.
5) Sponsorudvalg: Sponsorudvalget nedlægges i det nuværende form. Der søges internt i
klubben efter en eller ﬂere personer der er interesserede i at varetage funktionen med
søgning af fonde og legater samt kontakt til potentielle sponsorer. Jacob Udengaard laver
et oﬀentligt opslag på facebook.
6) Dommeransvarlig: Der kommer endnu en bøde på 3000 kr. fra DAFF for manglende
opfyldelse af dommeropgaver. Casper har meget svært ved at skaﬀe dommere til
opgaverne, og understreger vigtigheden af ﬂere dommere i klubben. Casper laver en liste
med kontaktoplysninger på de dommere vi normalt kontakter til opgaverne. Dennis og
Casper arbejder videre på at afholde et dommerkursus internt i klubben.
7) U10: 4 medlemmer. Håber er på sigt at have et helt U10 hold, og derfor arbejdes der også
på at hverve dedikerede U10 trænere til næste sæson. Endnu er der ikke lavet aftaler med
nogen.
8) U12: 14 medlemmer. Anton Frydensberg-Billing og Niels Skovgaard er trænere for 2019
sæsonen.
9) U14: 13 medlemmer. Forhåbentlig fortsætter Henrik Pedersen som træner i 2019. Der
mangler lige de sidste detaljer. Ud over det vil Benjamin Fabricius være hjælpetræner, så
også her er trænerne forhåbentlig på plads.

10) U16: 9 medlemmer. Der rykker en del nye spillere op efter sæsonen, men der skal stadig
rekrutteres nye spillere. Thomas Hartmann Jakobsen stopper som træner efter sæsonen,
men Mads Sørensen fortsætter også næste år. Der skal bruges endnu en træner til holdet.
11) U19: 20 medlemmer. Thomas Tønning Knudsen fortsætter som træner i 2019, men
grundet træning samme tid som senior er Mads Hyrsting og Frederik Normann ikke i spil
til at fortsætte. Der er samtaler med ﬂere nye HC’s undervejs, men ikke noget konkret
endnu.
12) Senior: 21 medlemmer. 2 nye medlemmer er endnu ikke indmeldt, så det reelle tal er 23.
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.
13) Trænermatrix 2019: Der planlægges på følgende trænersammensætning i 2019; U10: 1
træner, U12: 2 trænere, U14: 2 trænere, U16: 3 trænere, U19: 4 trænere, Senior: 4 trænere.
14) Test af Holdsport app: Appen testes af på U10/U12/U14. Casper og Jacob arbejder videre
med opsætningen.
15) Ansøgning til DIF Foreningspulje: Ansøgningen henlægges til et evt. nyt sponsorudvalg.
16) Eventuelt: Casper får lavet 15 ekstra nøgler til containeren så alle trænere kan få en nøgle.
Alt låneudstyr ﬂyttes i kælderen, og kun udleveret låneudstyr ligger i containeren. Nye
spillere får udleveret låneudstyr af en træner og der skrives navn på et stykke tape. Anja
indkalder til festudvalgsmøde til planlægning af Award Night. Tommy sørger for kontakt til
kommunen ang. maling af mål. Amager Demons Olympics aﬂyses grundet manglende
trænertilslutning. Måske genoptages ideen i løbet af vinteren og afholdes i forbindelse
med en træning.
17) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag d. 24. oktober kl. 19.00.
18) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

