Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 29/08 2018

Fremmøde
Jacob Udengaard (Formand), Thomas Olsen (Kasserer), Anja Riborg Hansen (Medlem), Tommy
Fabricius (2. suppleant)
Fraværende: Casper Vang Lykholt (Medlem), Dennis Svensson (Næstformand), Jonas
Pettersson (1. suppleant)

Referat
1) Formanden erklærede mødet åbnet og beslutningsdygtig i.h.t. vedtægterne.
2) Jacob Udengaard blev valgt som mødesekretær og referent.
3) Økonomisk status: Indestående d.d. 119.000,00 kr.. Bestyrelsen vedtager at købe en brugt
pølsevogn hvis det er praktisk muligt i.f.t. opbevaring m.m.. Der afsættes 20.000,00 kr. til
projektet og Jacob Udengaard undersøger nærmere. Dennis Svensson følger op på indkøb
af 3 blocking shields.
4) Årshjul: Der afholdes Rookie Day møde d. 30. september som forberedelse til februars
Rookie Day. Alle trænere og bestyrelsesmedlemmer skal deltage samt evt. interesserede
spillere og forældre. Jacob Udengaard indkalder til mødet. Det årlige awardshow rykkes til
d. 27. oktober. Planlægningen starter med det samme og der følges op til næste
bestyrelsesmøde. Mermaid Bowl afholdes d. 13. oktober og klubben stiller med både U12
og U14 hold. Tommy og Jacob står for planlægningen.
5) Sponsorudvalg: Sponsorudvalget holder pause indtil efteråret.
6) Dommeransvarlig: Casper var ikke tilstede med har sendt følgende; Vi har p.t. kun to
dommere i klubben, men der er styr på dommere til de kommende kampe med hjælp
udefra. Vi har fået en bøde fra DAFF på 3000,00 kr. for manglende opfyldelse af en
dommeropgave, som med al tydelighed viser at vi har brug for ﬂere dommere. Dennis
afholder et informationsmøde om dommergerningen for alle senior- U19 og U16 spillere
samt andre interesserede. Desuden skal alle senior og U19 spillere have minimum C licens
for at spille næste år. Vi afholder til dette formål vores eget DAFF dommerkursus. Dennis
og Casper står for planlægningen.
7) U10: 5 medlemmer. Stadig ikke nok til et helt hold, og der mangler optimalt set en
dedikeret træner til årgangen nu hvor Rasmus er ﬂyttet. Den plads bliver med al
sandsynlighed først besat til næste sæson.
8) U12: 14 medlemmer. Kristoﬀer er træner og Anton i træner praktik.
9) U14: 13 medlemmer. Henrik Pedersen er træner og træner p.t. truppen i samarbejde med
U16 da størstedelen af spillerne rykker op efter sæsonen. Der er brug for endnu en træner
til denne årgang forudsat at Henrik også fortsætter.

10) U16: 9 medlemmer. Det er en kraftig tilbagegang i medlemstal, som der skal reageres på
øjeblikkeligt.
11) U19: 19 medlemmer. Stadig ﬂot fremgang i medlemstallet og det lader til at ﬂere kan være
på vej. Efter sæsonen ændres træningstiden til 19:00-21:00 hvis det er praktisk muligt i.f.t.
trænere.
12) Senior: 21 medlemmer. Det helt store problem er manglende fremmøde til træning og
kamp p.g.a. mange skader. Trænerkonstellationen tages op til overvejelse i.f.t. træner/
spiller antallet.
13) Friluftsfestival: Tommy undersøger muligheden for at deltage i arrangementet, evt. med
U19 spillere.
14) Træneruddannelse: DAFF afholder Niveau 2 uddanelse med tilmeldingsfrist d. 19.
september. Bestyrelsens holdning er at det er en bedre investering at sende ﬂere trænere
på Niveau 1.
15) Børnehjælpsdagens Julelotteri: Vi afholder en fælles foreningsdag hvor der sælges lodder
søndag d. 4. november. Jacob står for bestilling af lodder. Tommy organiserer omdelingen
og Anja sørger for gløgg og æbleskiver eller andet forplejning.
16) Amager Demons Olympics: Jacob står for indbydelser. Thomas organiserer selve
afviklingen med hjælp fra trænerne. Anja står for aftensmaden.
17) NFL aftener: Der afholdes faste NFL aftener i vandtårnet for U10-U19 med pizza, snacks og
sodavand. Jacob sender information ud til alle medlemmer og Thomas er ansvarlig for
arrangementerne.
18) Eventuelt:
19) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag d. 26. september kl. 19.00.
20) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

