Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 27/02 2017

Fremmøde
Tilstede på mødet var Jacob Udengaard (Formand), Dennis Svensson (Næstformand), Thomas
Olsen (Medlem), Anja Riborg Hansen (Suppleant).
Fraværende: Birgitthe Bernild (Medlem), Frederikke Stage (Medlem), Jesper Stage (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: Grundet manglende fremmøde fra Golden Angels
Cheerleaders blev dette punkt ikke behandlet.
5) U12/U14 træner Søren Christensen var inviteret for at komme med et oplæg til tankerne
omkring træning af de mindste spillere. Manglen på trænere i afdelingen var et
bekymrende punkt. Bestyrelsen var meget enig i Sørens oplæg, og er allerede i fuld gang
med en nedskrevet træningsﬁlosoﬁ for alle årgange. Arbejdet med at udvikle
ungdomsårgangene har stor prioritet, og Søren og Jacob (Formand) er i løbende dialog.
6) Evaluering af Rookie Day: Arrangement var en moderat succés, med ca. 10 fremmødte
spillere fordelt på U16, U19 og SR. Grundet bestyrelsesskifte var der ikke påbegyndt en
promovering af eventet i tide, og det havde med stor sandsynlighed negativ eﬀekt på
fremmødet. Erfaringerne fra i år samt en samlet rapport fra DAFF vil ligge til grund for en
bedre forberedelse af næste års event.
7) Økonomisk status: Thomas Olsen (Kasserer) gav en kort opdatering til bestyrelsen på
klubbens økonomi. Ingen bemærkninger.
8) Trænerkontrakter: Der mangler nu kun underskrifter fra cheerleadernes trænere, og en
enkelt football træner der stadig afventer afklaring, så er alle kontrakter for 2017
færdiggjorte.
9) Igangsættelsen af passive medlemsskaber trækker ud grundet problemer med opdatering
af hjemmesiden. Desuden overvejes en ny betalingsmetode.
10) Årshjul: Det er tid til indberetning af regnskab til Tårnby kommune. Thomas Olsen
(Kasserer) står for opgaven.
11) Ungdomsafdeling: Der tilbydes egenbetalt deltagelse i Bullets Bootcamp for U12-U16
spillere.

12) NL: Priser på nyt trænertøj undersøges af Dennis Svensson og Jacob Udengaard.
Kampprogrammet ligger nu fast og meddeles holdet hurtigst muligt. Desuden udarbejdes
en drejebog for hjemmekampe, og det besluttes at der altid vil være et medlem af
bestyrelsen tilstede som koordinator til hjemmekampe.
13) Merchandise: Nuværende aftaler med Outlet og FootballAmerica genovervejes. Thomas
Olsen står for kontakten til FootballAmerica og arbejder på en forbedring af webshoppen.
14) Eventuelt: Lars Hyrsting indstilles til Tårnby Kommunes Idrætspris på baggrund af hans
ﬂotte præstation i 2016 med kåring til NL MVP. Suppleant Anja Riborg indtræder i
bestyrelsen som fuldgyldigt medlem. Klubben har ca. 1.200,00 kr. tilgode i Outlet som
fordeles på 3 gavekort til U12/U14 afdelingen.
15) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til d. 22. marts 2017.
16) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

