Referat fra Ajax bestyrelsesmøde den 28. september 2017.

Tilstede: Niels Jensen, Anette Lausten, Bente Gardil, Tim Myhrvold, Jan Barslev, Amanda
Turay, Jesper Bak og Annette Grønmann Larsen (referent). Mikkel Frid deltog under punkt 3
og 4.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Godkendt.
2. Godkendelse af dagsordenen.
- Godkendt.
3. Herreselskabet.
- Mikkel Frid ny direktør orienterede om herreselskabet og de nye tiltag.
Det blev drøftet om dameselskabets sponsorer kan blive en del af herreselskabets
erhvervsnetværk. Det er der opbakning til og der arbejdes videre med pris og fordeling
af indtægten.
- Herrerne har valgt at deres Facebook side bliver slettet.
- Der blev rejst spørgsmål om selskaberne kunne samles. Det er ikke realistisk men der
skal være et samarbejde mellem begge selskaber og moderklubben.
- Mikkel har bedt om at få et tilbud på en skærm til hallen, samt mindre skærme til
forhallen.
4. Vision for Københavns Idræts by.
- Anette L har været til møde med Frem fodbold om en Idræts by i Valby idrætspark for
eliten. Frem vil gerne have Ajax med i arbejdet omkring dette. Anette L og Mikkel
deltager i det næste møde.
- Hallen på den anden side af gaden. Der er nogen der stadig arbejder på, at få denne hal
i Ajax regi. Bestyrelsen besluttede at Ajax ikke arbejder på at få den hal, men arbejder
videre med fase 2 som er en udvidelse af Bavnehøjhallen. Jan tager en snak med Klaus
Hansen.
5. Udviklingsplanen.
- Blev gennemgået.
6. Økonomi.
- Moderklubben har en sund økonomi.
7. Sportslig udvalg.
a. Der var en gennemgang af holdene.

b. Dameselskabet: Carsten Sørensen bliver koordinator på arrangementer m.m. Annette
Grønmann og Carsten tager en snak om diverse opgaver.
- Strategien for dameselskabet er forholdsvis ny og den fastholdes.
Vi mangler fortsat at få en organisation på plads, så der kan arbejdes med strategien.
Der skal laves en organisationsplan. Dameselskabets bestyrelse arbejder videre med
dette.
- Der skal indkaldes til møde med personer som kunne være emner til Bestyrelsen. Det
forventes først at ske ultimo november.
- Bestyrelsen er blevet spurgt om vi vil være parate til at sælge dameselskabet hvis en
potentiel køber melder sig på banen. Det er bestyrelsen ikke afvisende overfor, men et
konkret tilbud skal holdes op i forhold til fordele og ulemper.

8. Cafeteriet.
- Der er nedsat en arbejdsgruppe til at komme med forslag til nye tiltag i cafeteriet.
Første møde er afholdt, og næste møde afholdes i morgen, hvor Anette L deltager.
- Hallen er ikke vild med sodavandsautomaten og dens placering. Lene Karsbæk vil have
det taget op i brugerbestyrelsen.
9. Administrationen.
- Der har i den forgange periode været arbejdet med at få tilmeldt hold og tilrette lagt
turneringen.
10. Træningslejr.
- Tages op i sportslig udvalg, hvorefter Jan melder tilbage til Carsten.
11. Eventuelt
- Tim arbejder på et sponsor magasin.
- Cykelarrangementet den 06.10, er der god opbakning til.

