
 

 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København den 22.11.18 
  

 

 

Tilstede: Niels Jensen, Jan Barslev, Annette Grønmann  
Larsen (referent), Amanda Turay, Jesper Bak og Irene Christensen.  

 
Afbud: Tim Myrvoldt og Anette Laustsen 

 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

- Der skal påføres to ekstra punkter. 

a. Hjemmeside 

b. Sponsor og Kommunikations ansvarlig 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

- Godkendt 

 

3. Cafeteriet  

a. Helge stopper som bestyrer pr. 1. Januar 

- Der skal afholdes et møde med Pernille. Amanda og Annette G deltager. 

 
b. Cafeteriet fremadrettet 

- Det tages op efter mødet med Pernille.  

- Bestyrelsen besluttede at Annette Grønmann kan underskrive på vegne af Ajax 
København 

c. Julehygge  

- Forslag om at inviterer frivillige, trænere og ledere til Gløgg og æbleskiver 
torsdag den 20. december mellem kl. 17.30 og kl. 19.00 – Dette blev godkendt 

d. Sportslørdag. 

- Der er stor forskel på hvad der sælges i cafeteriet fra lørdag til lørdag, Jacob 

efterlyser at det ensartes således at der kan købes andet end pomfritter m.v. 

Nogle lørdage kan der købes pølsehorn, pandekager og lign. Når dette sælges 

er der en masse som køber dette og de er ”lidt” sure når det ikke er muligt at 

købe dette, da de så ikke selv medbringer mad til børnene. Der skal arbejdes 

på at valget i cafeteriet er ens uanset hvilke lørdag de kommer.  



 

 

4. Økonomi – status 

a. Regnskab indtil den 15.11 er fremlagt. Jan kontakter Bente da han har nogle 
spørgsmål til regnskabet. Bestyrelsen efterlyser en kolonne i regnskabet 
hvor budgettet er påført.  

 

5. Sportsligt 

a) Dameselskabet 

- Mads ansættes nogle få timer i dameselskabet. 

b) Herreselskabet 

c) Ungdom 

o Der har været holdt opfølgningsmøde på det sociale partnerskab. Der 

arbejderes videre på at få udfyldt udviklingsplanen.  

o Haandball4all udløber her i denne måned. Hvis Jacob skal være ansat 

fremadrettet så skal vi kunne garanterer ham 30 timer i 2019, således 
at Jacob ikke skal bruge tiden på at søge ”små” aktiviteter men i stedet 

bruge tiden på udvikling. Tages op igen til næste B-møde.  

o Der var en gennemgang af de forskellige afdelinger.  

o Juleture, afdelingerne tager følgende steder hen: 

 U-18, U-16 piger og drenge tager til Lund 

 U-14 og U-12 piger tager til Lund 

 U-14, U-12, U-10 og U-9 drenge tager til Helsinge 

 U-9 og U-10 piger tager til Dianalund 

o Træningslejr 

o Blev taget op på uddannelsesdagen. Sportsligt udvalg arbejder på 

andre modeller for at samle klubben i en træningslejr. 

o Der har været afholdt et intern uddannelsesdag. Næste kursusdage er 

den 22.05 og den 9.11. 2019.  

o Stormøde den 25. februar 2019.  

o Der vil blive afviklet en træner/lederfest, dato udsendes så snart 

turneringsprogrammet for anden halvdel af turneringen er fastlagt. 

o U-16 og U-18 julefrokost, vi prøver om de kan arrangeres til den 5. 

januar 2019.  



 

6. Tøj. 

a. Spilletøj og trænertøj 

- Alt spilletøjet efter sæsonen skal afleveres til Irene eller Amanda. Annette G 

melder dette ud, når sæsonen er ved at være afsluttet. Der skal indkøbes et 

sæt tøj til U-16 drenge (er afleveret til dem).  

b. Udløb af tøjaftalen med Adidas 2019 for hele klubben 

- Der arbejdes videre med tøjaftale for de kommende sæsoner. 

7. Banko den 5. december 2018.  

- Der afholdes banko den 5. december i Bavnehøj. Der er lavet Flyers som U-14 

drengene har afleveret i postkasserne rundt omkring Bavnehøj. Vi har allerede 

fået en del præmier ind. Opgaver er uddelegeret til de forskellige afdelinger. 

Herre og dameselskaberne er orienteret i forbindelse med præmier.  

- Der kan købes indgangsbillet og mad på Billetto. 

 

8. Renovering af klubhuset  

- Klubhuset er blevet renoveret, i forbindelse med renoveringen er der opdaget 

en skade med vand i væggene. Sagen er anmeldt til Tryg Forsikring.  

 

9. Hjemmeside. 

- Ajax København bestyrelse godkendte at vi skifter hjemmeside, da den vi har 
nu er meget forældet. Mere herom senere, når vi ved hvornår den nye side går 

i ”luften”. Aftalen om ny hjemmeside er kommet i stand via en af 
herreselskabets sponsorer. Eneste udgift for Ajax er at vi betaler for hosting, 
som vi også gør nu.  

 
10. Sponsor og kommunikationsansvarlig. 

- Tim er i udlandet og arbejde og derfor skal der findes en ny ansvarlig i 

Bestyrelsen. Tim har lavet forslag til et opslag, som lægges på Facebook og på 
hjemmesiden.  

11. Eventuelt 

a. Ajax har fået 10.000 kr. fra Nordea fonden til Happy Kids 

b. Der er kommet invitation til workshop om fremtidens Kultur & Fritidsliv.  

 

12. Næste møde. 



 

- Den 20. december inden julehyggen kl. 17.00 - 18.00  

- Den 23. januar 2019 kl. 18.00  
 

 
 

 


