
 

 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København den 20. juni 2017. 
 
 
Tilstede: Anette J. Laustsen, Niels Jensen, Tim Myhrvold, Jan Barslev, Jesper 
Berg, Annette Grønmann Larsen (referent), Bente Gardil og Amanda Turay. 
 
Afbud: Jesper Bak.  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra den 22. maj 2017.  

- Godkendt.  
 

3. Opfølgning på udviklingsplan. 

- Der skal udarbejdes en forældre folder. Vi hører Mads Lyhne om han vil lave et 
forslag til en folder. Anette og Annette er tovholder på denne opgave. 

- Amanda, Annette og Anette er ansvarlig for at finde et korps af frivillige. 
Amanda kontakter Maria Knudsen for om hun vil være med. 
 

4. Økonomi 

- Bente gav en status om det nye system. Ind/udmeldelse databasen fungerer nu 
på hjemmesiden. 

- Der er meget få i kontingent restance. 

- Der er indkommet tilskud fra Team Copenhagen. Der er ligeledes kommet 
tilskud til Haandball4all. 

- Arbejdernes Landsbank ønsker ikke at indgå ny aftale med Ajax. Tim arbejder 
på en ny bankaftale.  
 

5. Sportsligt udvalg  

a) Status på samarbejde med TIK for U18 piger 

 Samarbejder med TIK fornyes ikke til den kommende sæson. 
 



 

b) Status på oprettelse af dameselskab 

 Nyt dameselskabet er igangsat. Det gamle selskab 
skal være solvent når selskabet skal overdrages. Der udarbejdes 
en erklæring, som underskrives af begge parter. Ajax ejer 
selskabet. 

 Jesper Berg er udpeget som direktør, Ajax indsætter Anette, Niels 
og Jan i bestyrelsen. Der arbejdes videre med andre personer til 
Bestyrelsen. 
 

6. Sponsor- og Kommunikationsområdet 
a) Forslag om opsættelse af automat med drikkevarer i forhallen 

 Der opsættes en automat med drikkevarer i forhallen. Københavns 
Kommune vil have at vi sætter en elmåler på automaten.  
 

7. Nyt fra administrationen v/Annette Grønmann 

a. Mads Lyhne skal i praktik fra den 14. august og 3 måneder frem. Tim bliver 
kontaktperson.  

b. København kommune har forespurgt om vi vil rense harpiksrenseren, ellers 
bliver den taget ned. Bestyrelsen besluttede at Ajax finder en afdeling som 
bliver ansvarlig for denne. Den skal rengøres en gang om måneden.  

c. Der opsættes reoler i lokalet ved siden af kontoret. 

d. Janne Rothberg stopper som billetsælger, men vil stadig finde personer til 
tidtagerbordet m.m.  

e. Anette L bliver tovholder på projekter i forbindelse med Håndbolden tilbage 
til København. 

f. Der var indkommet forskellige spørgsmål vedr. klubhuset. Annette sender 
mailen til Niels, som vil svare.  
 
 

8. Indkomne forslag 

a) Kaffeautomat til Cafeteriaet. 

 Vi afventer med en kaffeautomat, indtil vi ser hvordan det går med 
automaten i forhallen. 

b) Opkrævning for udlejning af pavillon. 



 

 Pt. opkræver vi ikke leje for pavillonen. 

c) Overskud fra Prag reserveres til medlemmer som har brug 
for tilskud. 

 Klubben giver allerede tilskud til stævnet og til enkeltpersoner.  
 

9. Næste møde. 

- Næste møde afholdes den 30. August 2017 kl. 18.00 
 

10.Eventuelt 

- Der er indkommet ansøgning om tilskud til træningslejren. Anette L og Bente 
behandler ansøgningen.  

 
 


