
 

 
Referat af Bestyrelsesmøde i Ajax København onsdag den 22. marts 
2017.  
 
 
Tilstede: Anette J. Laustsen, Niels Jensen, Jeanne Dehn, Tim Myhrvold, Jan 
Barslev, Jesper Berg, Jesper bak og Annette Grønmann Larsen (referent).  
 
Afbud: Lars Skov Olsen. 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

- Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra den 21. februar 2017 

- Godkendt.  

3. Opfølgning på udviklingsplan. 

- Udviklingsplanen: der arbejdes videre med udviklingsplanen. Niels har sendt en 
oversigt over de udvalg/organer som vi samarbejder med.  

4. Generalforsamling tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00 

a. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
- Formand på valg for 2 år.  
- Valg af bestyrelsesmedlem på valg for 2 år 
- Repræsentant for herrerne på valg for 2 år 
- Repræsentant for damerne på valg for 2 år 
- 2 suppleanter på valg for 1 år  

- Alle undtagen Lars Skov ønsker at genopstille. Der skal findes en ny suppleant, 
Jesper Berg arbejder videre med dette.  

- Kontingent fra 1. august 2017. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Sportslørdag ændres dog til 25 kr. pr. gang eller 250 kr. pr. halvår.  

 
5. Samarbejdsaftalerne med HS1 og DS1 

- Status på samarbejdsaftalerne. Der arbejdes med samarbejdsaftalerne for både 
damerne og herrerne. Muligheden for at stiftes et nyt dameselskab undersøges 
pt.. Anette L, Niels og Tim afholder møde med herreselskabet.  

 
6. Regnskab 2016 

- Regnskabet 2016 har givet overskud. Regnskabet blev gennemgået og taget til 
efterretning.  



 

- Der er et stort overskud på Prag 2016. Bestyrelsen besluttede at 
der gives 500,00 kr. pr. hold til dette års Prag tur som holdene 
kan bruge på mad, vand, frugt, eller is. De besluttede også at der afsættes 
500,00 kr. til en lederkomsammen i Prag.  

7. Retningslinjer for brug af Sociale Medier. 

- Der er kommet oplæg fra Tim til brug af sociale medier, der bliver lavet 
forskellige workshops, Tim indkalder relevante personer.  

8. Afslutningsfest holdes den 6. maj 2017. 

a. Årets spiller pr. afdeling og årets fighter pr. hold – Udvælges af de 
forskellige trænere for holdene.  

b. Ajax-pokalen – Besluttes på næste møde. 

c. BJ-pokalen (U18 drenge spiller) – Udvælges af U-18 drenge trænerne.  

d. Janne Rothberg pokalen (talentfuld pigespiller) – Udvælges af Janne og 
Carsten Sørensen.  

e. Træner pokalen – Udvælges af sportsligt udvalg.  

9. Diverse  

- Dobbeltarrangement den 1. april med fokus på fejring af damernes oprykning. 
Der laves et arrangement. Jan, Anette L og Annette G arbejder videre med 
dette.  

- Handball4all. Projekt beskrivelse blev gennemgået og sendes ud, når 
økonomien er på plads. 

- Deltagelse i ordinært repræsentantskabsmøde i HRØ den 6. maj. 
Anette L og Annette G deltager. 

- Henvendelse fra træner og sportschef vedr. Pragturen. Udfordringer er at 3 U-
16 piger skal spille U17 landsholdskamp onsdag inden påske. 
Bestyrelsen besluttede at de 3 spillere flyver derned. TIK og Ajax deler 
udgiften. Annette G booker flybilletter.  

- Visionsmødet vedr. Valby Idrætspark. Niels gav referat fra dette møde. 

- Godkendelse af Partnerskabsaftale med ”Håndbolden tilbage til København” 
Anette L underskriver og sender den tilbage til Tom som er projektansvarlig.  

 
10.Næste møde. 

- Næste møde afholdes den 20. April 2017 kl. 18.00. 

11. Eventuelt - intet 


