Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 27/03 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. Jesper Stage sendte en kort opsummering.
Golden Angels har været til DM i cheerleading hvor de var repræsenteret af 58
medlemmer fordelt på 3 hold. Placeringsmæssigt blev det til en 10. plads for junior og en
8. plads til Peewee, men vigtigst af alt blev Golden Angels kåret til Årets Klub 2017.
5) Økonomisk status: Kasseren var fraværende så ingen uddybende gennemgang. Klubbens
bankkonto viser en beholdning på ca. 17.000,00 kr.. April måned byder på udgifter til
holdtilmelding for ungdomsholdene, ialt 4.500,00 kr. og betaling af 2. rate på nye
uniformer til seniorholdet, ca. 16.000,00 kr..
6) Sponsorater: Klubben har modtaget et sponsorat på 5.500,00 kr., og der arbejdes på et
samarbejde med Lanes & Lounges.
7) Ungdomshold: Ca. 15 medlemmer på U16/U19 og 25 medlemmer på U12/U14. Fornuftigt
fremmøde til træning, men det er stadig et problem med for få trænere. Det ser endelig ud
til at uniformerne til U12/U14 er på vej, men U16/U19 kunne godt snart bruge nye. Evt.
budgetteres der med dette i 2018. Der er lavet en plan for bolddrenge og chaincrew blandt
ungdomsholdene. Alle spillere hjælper til.
8) Kampafviklingshåndbog: Der er udarbejdet en drejebog for hjemmekampe, med faste
opgaver for head coach og event koordinator, både i ugen op til kamp og på dagen for
kampen. Drejebogen dækker alle praktiske aspekter af forberedelse og afvikling af
hjemmekampe.
9) Hjemmeside: Den nye webmaster Charlotte arbejder på opdatering af den eksisterende
hjemmeside med rettelser og tilføjelser. Når dette arbejde er færdiggjort tages der stilling
til om hjemmesiden skal have et nyt udtryk.

10) Merchandise: Vi afventer stadig svar fra Football America ang. vores aftale. Kommer der
ikke en afklaring snarest, fortsætter vi med Outlet som leverandør, evt. med en opdatering
af kataloget. Der arbejdes sideløbende med en andet ﬁrma om indkøb af letterman
jackets.
11) Holdsport App: En forælder foreslog at klubben brugte app’en Holdsport. Det vil være op
til den enkelte træner om disse vil gøre brug af app’en, men afkrydsning skal stadig foregå
via ForeningLet. Som udgangspunkt er klubbens politik at vi bruger ForeningLet til alt hvad
systemet tilbyder, og Facebook til alt andet.
12) U12/U14 stævne d. 29. april. Programmet ligger klar og de praktiske opgaver fordeles af
Formanden.
13) Foreningshjælper: Der er udarbejdet en plan for især seniorspilleres hjælp til praktiske
opgaver i foreningen. Planen præsenteres for spillerne på et kommende spillermøde.
Udgangspunktet er at alle aktive spillere tilmeldes et unikt team, som hver især har deres
ansvarsområder.
14) Eventuelt: Forslag fra Tommy Fabricius og Thomas Olsen om indkøb af nyt udstyr til
ungdomsafdelingen. Halvdelen af udgiften betales af foreningen. Vi har tilbudt Amager
Orienteringsklub at dele vores lokaler i vandtårnet. De to formænd taler videre om
projektet og kontakter kommunen. Dankort betaling ved indmeldelse; Formanden
undersøger prisen. Dennis indhenter stadig tilbud fra busselskaber. Indtil videre er bedste
tilbud 23.000,00 kr. for to udebaneture.
15) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til d. 19. april 2017 kl. 19.00.
16) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

