Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Amager Demons.
Kastrup, d. 30/10 2019

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

Referat
1) Formanden erklærede mødet åbnet og beslutningsdygtig i.h.t. vedtægterne. Det noteres at
sidste planlagte møde d. 25. september blev aﬂyst.
2) Anja Riborg Hansen blev valgt som ordstyrer.
3) Økonomisk status: Indestående ved regnskabsårets afslutning ca. 74.000,00 kr.. Dertil
kommer et beløb på ca. 12.000,00 kr. fra Award Galla. Der indkaldes til budgetmøde 2020
onsdag d. 6. november kl. 1900. Thomas færdiggør årsregnskab 2019 hurtigst muligt, og
afholder møde med revisorerne, hvorefter der indkaldes til generalforsamling.
4) Årshjul: Der ansøges om medlemstilskud 2020 hos Tårnby Kommune, samt banetider
april-oktober. Der afholdes generalforsamling i november eller december afhængig af
årsregnskabets færdiggørelse. Tommy taler med trænerne om et fælles forældremøde
hvor der bl.a. nedsættes en forældregruppe til planlægning af diverse fælles sociale
arrangementer som f.eks. salg af julelodder og juleoptog. Der er søgt om tilskud fra Tårnby
Kommunes Initiativpulje og der søges om midler til ungdomsudstyr hos DIF. I december er
der ansøgningsfrist til Fields Charity puljen. Denne opgave ligger hos sponsorudvalget.
5) Dommeransvarlig: Kristian er kommet ind i diverse dommergrupper på Facebook, og
mangler nu kun at tilknytte dommermailen. Der er ingen dommerrelaterede opgaver før
der skal afholdes dommerkurser til foråret. I mellemtiden sætter Kristian sig ind i de
relevante regler, og opdaterer bestyrelsen løbende.
6) U10/U12: 10 medlemmer inkl. prøvemedlemmer. Oprykningen af spillere til U14 har
betydet i nedgang i medlemstallet, men der kommer løbende nye til. Anton fortsætter
som head coach i 2020, og der ledes efter en hjælpetræner. Tommy Fabricius har sagt ja til
at fungere som ungdomsansvarlig for U10/U12/U14, og kommer således til at hjælpe
trænerne med planlægning og administrative opgaver.
7) U14: 17 medlemmer inkl. prøvemedlemmer. Mikkel Bille fortsætter som head coach og
Benjamin Fabricius fra U19 bliver ny hjælpetræner. Holdet er klubbens største
ungdomshold p.t., og der ledes efter endnu en hjælpetræner.
8) U16: 13 medlemmer inkl. prøvemedlemmer. Thomas Hartman Jakobsen vender tilbage
som head coach, og derudover tiltræder Micki Nielsen og Rasmus Bergsli Hansen som
hjælpetrænere.

9) U19: 15 medlemmer inkl. prøvemedlemmer. Desmond Cooper tiltræder som ny head
coach og er blevet rigtig godt modtaget af hele klubben. Indtil videre er der ikke andre
trænere fast tilknyttet U19, men alle trænere på U19 og senior samarbejder om at afvikle
træningerne, så indtil videre fungerer det ﬁnt.
10) Senior: 26 medlemmer inkl. prøvemedlemmer. Alexander Schougaard er ny head coach og
har fået en rigtig god start. Morten Biering fortsætter som træner på senior, og derudover
tilknyttes der yderligere 2-3 trænere til holdet i løbet af oﬀ season.
11) Indkøb af udstyr: Der indhentes tilbud fra Blue Steel Sportsgear på 10 sæt ungdomsudstyr.
Pengene søges hos Tårnby Kommune og DIF.
12) Bredbånd: Det vedtages at installere bredbånd i Vandtårnet. Udgiften deles ligeligt mellem
de ﬁre foreninger på 3. sal, så udgiften bliver ca. 65,00 kr./måned.
13) Eventuelt: Tommy arbejder i øjeblikket med Tårnby Kommune om at nå ud til unge med
vægtproblemer. Der er stor villighed fra kommunen om at støtte op om dette projekt.
Desuden har han sat gang i arbejdet med at en ny velkomstfolder med dertil hørende
ungdomsmaskot. Tommy opfordrer til intern træneruddannelse. Jacob tager den videre
med Alexander, som kan stå for 3-4 årlige trænermøder med fokus på vidensdeling. Til
orientering begynder MobilePay at opkræve gebyr på 49,00 kr./måned for den løsning
klubben bruger.
14) Der fastsættes ikke en dato for næste bestyrelsesmøde. Dette aftales mellem bestyrelsens
medlemmer efter den kommende generalforsamling.
15) Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet.

