Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 24/4 2019

Fremmøde
Jacob Udengaard (Formand), Tommy Fabricius (Næstformand), Thomas Olsen (Kasserer),
Thomas Tønning Knudsen (Medlem), Anja Riborg Hansen (Medlem), Casper Vang Lykholt
(Medlem), Kristian Lauritsen (1. suppleant)
Fraværende: Adam Ferber (2. suppleant).

Referat
1) Formanden erklærede mødet åbnet og beslutningsdygtig i.h.t. vedtægterne.
2) Thomas Olsen blev valgt som ordstyrer.
3) Økonomisk status: Indestående ca. 85.000,00 kr. Der er stadig behov for et begrænset
indkøb af bolde, dommertøj, samt der er en udestående regning fra DAFF på licenser og
diverse. Desuden er der en enkelt udebanetur i maj hvortil der skal betales for
bustransport.
4) Årshjul: Der er ikke noget i årshjulet for maj måned. Juni byder på deadlines for
vintertræningstider, Korsvejsmarked og Tårnby Kommunes Initiativ & Udviklingspulje samt
Fields Charity.
5) Dommeransvarlig: Der er uddannet ﬂere nye dommere især fra seniorholdet. Ialt har
klubben 10 dommere med C licens. Det er dog et problem at det er de samme mennesker
der melder sig til andre opgaver i klubben. De ﬂeste dommeropgaver til og med maj
måned er besat, og generelt er det blevet nemmere at besætte opgaverne qua de nye
dommere. Det besluttes at hæve dommerbetalingen for stævner med 125,00 kr..
6) U10/U12: 12 medlemmer inkl. prøvemedlemmer. Der arbejdes videre på at skaﬀe en eller
ﬂere erstatninger for Anton, der selv er begyndt at spille igen. Thomas Olsen vil ﬁnde ud af
om han kan træne holdet om tirsdagen.
7) U14: 15 medlemmer inkl. prøvemedlemmer. Tommy har haft møde med træneren
angående holdets fremtid og indholdet i træningerne. Der er spræl i drengene og det kan
være svært som ene træner at holde styr på alle. Der er stærkt behov for en træner mere.
8) U16: 19 medlemmer inkl. prøvemedlemmer. Holdet er kommet rigtig godt fra start og har
vundet begge kampe i foråret. Der er også rigtig god stemning til træningerne.
9) U19: 27 medlemmer inkl. prøvemedlemmer. Der er ﬂere udfordringer på holdet, men
generelt går det godt. En del spillere er svære at få til træning, men der er omvendt en
stærk kerne på holdet. Det sociale fungerer også godt på til træning og i fritiden. En rigtig
lang oﬀ season har slidt på holdet med tilhørende småskader. Måske skal træningen
tilrettelægges anderledes inden næste sæson.

10) Senior: 23 medlemmer inkl. prøvemedlemmer. Holdet tabte deres første kamp, men
havde et ﬁnt fremmøde til kampen. Til træning kniber det stadig, men stemningen er ﬁn.
11) Indkøb af udstyr: Det bestilte udstyr fra Blue Steel er leveret, minus en tackle dummy som
krediteres til klubbens konto. Der skal købes 3 kampbolde til hhv. U16 og U14. Der
afsættes 3.500,00 kr. til en ny grill til pølseboden.
12) Tårnby Kommune har forespurgt om vi vil deltage i Tårnby i Bevægelse, en idrætsuge for
alle skoler i Tårnby. Det vil vi, og Jacob arbejder videre med tilmelding.
13) Eventuelt: Tommy tager teten på oprydning og orden i klubbens udstyr. Thomas sender
bestyrelsens høringssvar til KTIS ang. kommunens forslag til medlemstilskud. Thomas
undersøger muligheden for at få et betalingskort til klubben.
14) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag d. 22. maj kl. 19.00.
15) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

