Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 16/07 2017

Fremmøde
Tilstede på mødet var Jacob Udengaard (Formand), Dennis Svensson (Næstformand), Thomas
Olsen (Kasserer), Thomas Dalgaard Kok (Suppleant)
Fraværende: Anja Riborg Hansen (Medlem), 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) Referatet fra 17. maj 2017 blev godkendt og underskrevet af de fremmødte.
4) Medlemsregistrering: Der er stadig en del skyldnere, dog ikke i samme omfang som
tidligere. Flere skyldnere har vist sig at være udmeldte medlemmer, der ikke har fået
nulstillet deres konto. Jacob Udengaard lægger en plan for opkrævning hos de
tilbageværende. Fra 1. januar 2018 overgår foreningen til halvårlig opkrævning for at lette
administrationen og forbedre likviditeten. Kontingentets størrelse er som udgangspunkt
uændret, men kan evt. ændres på GF. Mindre kontingentændringer er ligeledes nemmere
ved halvårlig opkrævning. Ligeledes skal afkrydsningssystemet forbedres. Alle trænere
gøres opmærksomme på vigtigheden af brugen af systemet.
5) Golden Angels Cheerleaders: GAC vil søge om afholdelse af Summer Cup i 2019. Hele
opgaven herved ligger hos Jesper Stage og Frederikke Stage samt medlemmerne i GAC.
Online afkrydsning er ved at blive implementeret og medlemstallet ligger stabilt. Der er et
ønske om bedre og ﬂere træningstider. Dette søges af Jacob Udengaard i forbindelse med
den kommende ansøgningsfrist.
6) Økonomisk status: Kontoen vise ret indestående på ca. 50.000,00 kr. Der venter to større
regninger til DAFF og busselskabet, ellers intet at bemærke.
7) Årshjul: Det er snart frist for ansøgning om haltider. Jacob Udengaard søger online i
samarbejde med GAC. Det årlige Korsvejsmarked tilføjes til årshjulet. Markedet er en
oplagt anledning til at promovere klubben, og evt. kan der søges om hjemmekamp i denne
weekend.
8) Sponsorudvalg: Ikke behandlet.
9) Ungdomshold: Der mangler gode bolde, så der indkøbes 10 stk. TDJ bolde til U12/U14.
Jacob Udengaard kæmper stadig med at få de indkøbte U12/U14 uniformer leveret.
Thomas Olsen bedes fremskaﬀe bankoverførslen fra medio februar 2016.

10) Seniorhold: Der mangler gode seniorbolde, så der indkøbes 5 stk. 1005 læderbolde.
Dennis Svensson undersøger muligheden for at starte et samarbejde med Urban Fitness.
11) Sommerfest: Nyt initiativ. Der afholdes en sommerfest for alle spillere, trænere, kærester/
koner og forældre kort inden træningen starter efter sommerferien. Der arrangeres små
underholdende lege og tændes op i grillen. Det bliver et simpelt arrangement med fokus
på det sociale.
12) Eventuelt: Afholdelse af Mermaid Bowl er sendt i udbud. Amager Demons kommer ikke til
at indsende tilbud.
13) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag d. 2. august 2017 kl. 19.00.
14) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

