Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 24/01 2018

Fremmøde
Dennis Svensson (Næstformand), Casper Vang Lykholt (Medlem), Anja Riborg Hansen
(Medlem), Tommy Fabricius (2. suppleant)
Fraværende: Jacob Udengaard (Formand), Thomas Olsen (Kasserer)

Referat
1) Næstformanden erklærede mødet åbnet og bestyrelsen beslutningsdygtig i.h.t.
vedtægterne.
2) Dennis Svensson blev valgt som mødesekretær og referent.
3) Underskrift af referatet fra januar udskydes til næste møde.
4) Økonomisk status: I kassererens fravær behandles punktet ikke.
5) Årshjul: Holdtilmelding og licensoprettelse står for døren. Dennis foretager holdtilmelding
i de respektive rækker og Jacob sørger for licenser. Holdene spiller i 2018 i ﬂg. rækker:
Senior, 1. division/KL. U19, Danmarksserien (9 mands). U16, Regionalserien (7 mands).
6) Sponsorudvalg: Der er planlagt møde d. 29. januar. Det besluttes ikke at forlænge
kontrakten med sponsorkonsulent Michael Planeta.
7) Ungdomshold: Fortsat lille vækst på U12 og U14. Der er mange U14 spillere som rykker op
efter sæsonen, så der ønskes mere fokus på at denne gruppe bliver klar til U16. Flere og
ﬂere U10 spillere kommer til prøvetræning, og det kan skabe urolige spillere i gruppen.
Hvis muligt bør træningen deles yderligere op i U10, U12 og U14. Tommy må snart trappe
ned grundet arbejde, men en erstatning er muligvis på vej. Anders Oldager, tidligere
spiller, er tilbage og vil gerne hjælpe. U16 er begyndt at styrketræne i Amagerhallen.
Aftalen lyder at U16 spillerne kan træne i klubbens faste tider under supervision af en
kyndig træner. De betaler ikke medlemsskab. Der mangler stadig en håndfuld spillere i
truppen før vi er rigtig klar til sæsonen. U19 truppen er ca. 20 spillere inkl.
prøvemedlemmer, og de har et fornuftigt fremmøde.
8) Seniorholdet: 28 spillere inkl. prøvemedlemmer. Der er arrangeret træningskamp på
Tårnby Stadion mod Essex Spartans d. 24. marts.
9) Dommeransvarlig: Amager Demons er vært for tre dommerkurser, hhv. d. 10. og 17. marts
i Amagerhallen, samt d. 24. marts i forbindelse med træningskampen.
10) Rookie Day: Der er styr på forberedelserne. Anja står for indkøb til pølseboden og Tommy
bruger dagen til opsamling på diplomtræningen.
11) Rekruttering: Casper er tovholder på projektet og er i fuld gang med at kontakte skoler,
sundhedsplejersker og klubber i nærområdet.

12) Growth Of A Game: Arrangørerne har forespurgt om lån af udstyr. Det er godkendt, dog
står de selv for transprten.
13) Trænermøde: Dennis undersøger muligheden for et trænermøde med ekstern
foredragsholder.
14) Udstyr: Der indkøbes nye bolde til de hold der mangler, primært U16. Tommy undersøger
hvad der ellers er brug for af nyt udstyr. Hjelmcovers er bestilt.
15) Eventuelt: Diabetesforeningen har lodseddelsalg og det giver mere end
Børnehjælpsdagen. Vi afprøver det her i foråret og Casper er tovholder.
16) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag d. 21. februar kl. 19.00.
17) Næstformanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

