Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 19/04 2017

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

Referat
1) Formanden erklærede mødet åbnet og bestyrelsen beslutningsdygtig i.h.t. vedtægterne.
2) Jacob Udengaard 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) Økonomisk status: Kasseren var fraværende så ingen uddybende gennemgang. Dog
besluttes det at kasseren inden næste bestyrelsesmøde skal modtage et seperat 2018
budget for Golden Angel Cheerleaders. Desuden undersøges muligheden for MobilePay
løsning til klubbens egen konto.
6) Sponsorater: I forbindelse med Foreningshjælper projektet har ﬂere spillere tilmeldt sig
sponsorgruppen. Der oprettes en Facebookgruppe hvor alle medlemmer kan koordinere
deres opgaver. Muligt sponsorat med Brønnums Turistfart angående transport til
udebanekampe. Dennis Svensson arbejder videre med sagen da han allerede har
kontakten til ﬁrmaet. Klubbens U12/U14 afdeling har desuden modtaget et sponsorat på
10.000,00 kr. til klubtøj. Søren Christensen og Jacob Udengaard drøfter hvad pengene skal
bruges til.
7) Ungdomshold: Det er lykkedes at rekruttere endnu en træner til U12/U14, så der nu er to
faste hjælpetrænere tilknyttet årgangene. U16/U19 forældre skal involveres mere i
foreningsarbejdet. Thomas Olsen arbejder på en løsning, evt. et forældremøde.
8) Kampafvikling: Hjemmebanepremieren gik rigtig ﬁnt, og den udarbejdede drejebog bruges
også fremover. På følgende bestyrelsesmøder gennemgåes kommende
hjemmebanearrangementer.
9) Hjemmeside: Hjemmesiden er gennemgået og opdateret. Webmasteren inviteres til næste
bestyrelsesmøde til en gennemgang og en snak om fremtidige muligheder. Kontaktsiden
opdateres med relevante oplysninger.

10) Merchandise: Det besluttes at stoppe samarbejdet med footballamerica.co.uk p.g.a.
manglende kommunikation. Den oﬃcielle Amager Demons merchandise leverandør er
herefter American Sports Outlet i Ballerup. Klubben har fået leveret en prøve på en
Letterman jakke (collegejakke). Der igangsættes en bestillingsrunde. Prisen på jakken er
750,00 kr..
11) Medics: Der er samlet en gruppe på ﬁre medics til klubben. De vil primært følge
seniorholdet, men opfordres til at deltage i så mange juniorkampe som muligt. Holdet
repræsenterer en bred vifte af sundhedsfagligt personale.
12) Eventuelt: Opdatering på lokale i vandtårnet; der er fortsat snak om at dele lokalet med
AMOK. Der afholdes møde mellem Amager Demons, AMOK og Tårnby Kommune. Der
udleveres tre sæt adgangskort og nøgler til Vandtårnet (formand, næstformand og
kasserer) samt ét adgangskort til Amagerhallen (formand).
13) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til d. 17. maj 2017 kl. 19.00.
14) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

