Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 02/08 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 (Kasserer).

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: Punktet udskydes til næste møde.
4) Golden Angels Cheerleaders: Ingen fremmødte repræsentanter fra GAC.
5) Økonomisk status: Kassereren ikke tilstede, så punktet springes over.
6) Årshjul: 3. weekend i august afholder RK Speed deres årlige turnering, hvorfor vores
hjemmebane er udlånt i denne weekend. Sidste rate af NL Tilmeldingsgebyr betales til
DAFF (Thomas Olsen) og der søges om fritagelse for erhvervsaﬀaldsgebyr senest 31.
august (Thomas Olsen).
7) Sponsorudvalg: Anja har haft svært ved at få gang i gruppen, så der er ikke noget konkret
materiale på bordet endnu. Derfor ansættes en ekstern konsulent til at hjælpe med
sponsorarbejdet på en 6 måneders prøveperiode.
8) Ungdomshold: Begge U12/U14 trænere har meldt ud at de ikke kan fortsætte på fuld
damp i efteråret. Derfor slåes U12/U14/U16 træningerne sammen resten af året, og
trænerne deles om opgaverne. Der arbejdes desuden på at tilføje mindst endnu én
træner. Generelt nærmer vi os tiden til genforhandling af de eksisterende trænere og
forhandling med eventuelle nye trænere. Dette arbejde forestås af Dennis Svensson og
Jacob Udengaard.
9) Seniorhold: Status quo. Der er tilgang af nye spillere, men også ﬂere spillere der forlader
klubben løbende. Dog kan efterårssæsonen gennemføres uden problemer. Der
gennemføres en såkaldt Base Line Test på seniorholdet, som er et værktøj til opfølgning af
hjernerystelser. Senere skal dette gennemføres på alle hold.
10) Eventuelt: Intet under eventuelt.
11) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag d. 6. september 2017 kl. 19.00.
12) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

