Referat fra Ajax København Bestyrelsesmøde den 30. august
2017.

Deltagere: Anette J. Laustsen, Niels Jensen, Tim Myhrvold, Jan Barslev,
Annette Grønmann Larsen, Bente Gardil og Jesper Bak.
Afbud: Amanda Turay.
1. Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra den 20. juni 2017.
-

Godkendt.

3. Udviklingsplanen.
-

Udskydes til næste møde.

4. Økonomi
-

Der arbejdes på at finde en anden udbyder, da Winkas ikke kan styre to
regnskabsperioder. Vi opsiger Winkas og bestiller klubmodulet.

-

Jacob Just er projektansat 10 timer ugentligt til skoleprojekter mm.

-

Regnskabet for Team Copenhagen er godkendt.

5. Sportsligt udvalg
-

Kim Fischer gav oplæg vedr. sekunder herre. Der er del forældre til
ungdomsspillerne som er gamle håndboldspillere, Kim skriver i de forskellige
Facebook grupper om der er nogle fædre som vil spille. De har en træningstid
om mandagen. Kim forespurgte en pris for kontingent, hvilke blev besluttet.

-

Annette G tilmelder et OBA hold til turneringen.

-

Der er meget få 3. herrespillere, Kim arbejder videre med dette.

-

Jesper Berg har opsagt sin stilling som direktør i dameselskabet. Der arbejdes
nu på at finde en ny direktør.

6. Klubhus
-

Klubhuspuljen 2018 – vi venter med at søge til 2019.

-

Nuværende udlejning af annekset er tidsbegrænset. Lejen forhøjes med 3% i
2018.
-

Klubhuset ønsker nyt inventar efter renoveringen. Vi søger Turborgfonden til
dette.

7. Cafeteria
-

Anette L har holdt møde med Lene Karsbæk om cafeteriet, da vi ikke lever op
til forpagtningsaftalen.

-

Der blev drøftet mange forskellige måder til at ændre udvalget af mad,
indretning m.m. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at komme med forslag til
et ”nyt” cafeteria. Bestyrelsen tager derefter den endelige beslutning.

8. Nyt fra administrationen v/Annette Grønmann
-

Harpiksrenseren – Der skal findes en afdeling/person til dette, ellers nedtager
KHB. Kommune den. Det bliver honoreret. Tim taler med supporterne.

-

I næste uge, kommer der borde, stole og projekter i de ”gamle” kontor. Det
lokale skal bookes på kkhalbooking.dk.

-

Der bliver lavet skiltning i hallen/forhallen.

-

Boksen i det ”gamle” kontor skal nedtages. Annette G kontakter Kyv.

-

Der er et års gennemgang af den nye tilbygning.

-

Flugtvejene i hallen skal holdes fri.

-

Der skal ryddes op i rekvisitrummet. Jan taler med Jacob

-

Hallen undersøger om de kan finde nogle penge til at opfriske toiletterne.

-

Der laves 3 timers parkering, hallen sætter det i gang.

-

Akustikken i styrkerummet skal optimeres.

-

Der er et problem med at vi ikke kan låse nogle af omklædningsrummene fra
fodboldomklædningen.

-

Til store arrangementer skal vi have en brandvagt, kurset som brandvagt kan
tages via E-leaning.

-

Københavns Kommune henstiller til, at styrkelokalerne ikke
benyttes af børn under 15.

-

Der har været klager fra beboerne efter vores fester.

9. Næste møde
-

Næste møde afholdes den 28.09.17.

10.Eventuelt.
Intet.

