Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 18/10 2017

Fremmøde
Tilstede på mødet var Jacob Udengaard (Formand), Dennis Svensson (Næstformand), Anja
Riborg Hansen (Medlem), Thomas Olsen (Kasserer, Jesper Stage (Medlem)
Fraværende: Birgitthe Bernild (Medlem), Frederikke Stage (Medlem).

Referat
1) Formanden erklærede mødet åbnet og bestyrelsen beslutningsdygtig i.h.t. vedtægterne.
2) Thomas Olsen blev valgt som mødesekretær og referent.
3) Underskrift af referatet fra september udskydes til næste møde.
4) Golden Angels Cheerleaders: Den endelige udskillelse står for døren. Alle medlemmer er
fjernet fra ForeningLet, og sidste udbetaling foregår ultimo oktober. Haltider overgår til
GAC, ligesom en overdragelse af GAC relateret udstyr (måtter, uniformer m.m.) overdrages
uden kompensation. I forbindelse med udskillelsen er der lavet et regnskab der viser at
GAC har 11.510,00 kr. i overskud, som overføres til GAC ultimo oktober.
5) Økonomisk status: I forbindelse med aﬂsutningen på regnskabsåret aftales det at et
færdigt årsregnskab er klar d. 7. november. Der er enkelte tvivlsspørgsmål, hovedsageligt i
forbindelse med manuel indbetaling af kontingent og bogføringen af disse i ForeningLet.
Disse tvivlsspørgsmål undersøges yderligere. Forventet resultat for 2017 ender på ca.
80.000,00 kr., hvilket er bedre end forventet. Der aftales et budgetmøde til fastlæggelse af
næste års budget.
6) Årshjul: Senest 1. november skal der søges om kommunaltilskud (Thomas Olsen) og
sommerbanetider (Jacob Udengaard). Begge dele er afsluttet.
7) Sponsorudvalg: Det nye sponsorprospekt er færdigt og mangler bare at blive trykt.
Derefter mødes sponsorudvalget og aftaler det videre forløb. Sponsorprospektet er blevet
layoutet af en professionel graﬁker samt trykt i 100 eksemplarer. Begge dele er sket uden
beregning.
8) Ungdomshold: I alt 39 spillere fordelt på 12 U12 spillere, 15 U14 spillere, 7 U16 spillere og
5 U19 spillere. Der er skrevet kontrakt med 9 ungdomstrænere på tværs af årgangene,
hvilket er det højeste antal nogensinde. Det nye U19 hold skulle meget gerne øge
medlemstallet på ungdomssiden.
9) Der fremsættes forslag om vedtægtsændringer omhandlende bestyrelsens
sammensætning samt kontingentforøgelse på den kommende generalforsamling.
10) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag d. 13. december 2017 kl. 19.00.
11) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

