
	  

	  
 
Bestyrelsesmøde Ajax København mandag den 25. februar 2019 i 
Bavnehøj. 
 
 
Deltagere: Anette J. Laustsen, Niels Jensen, Jan Barslev, Annette Grønmann  
Larsen og Amanda Turay, Jesper Bak og Bente Gardil.  
 
Afbud: Tim Myrvoldt og Irene Christensen  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

- Godkendt  

3. Økonomi  

a. Regnskab 2018 og Budget 2019  

- Regnskabet blev gennemgået, vi kommer ud med et godt overskud. Budget 2019 er lavet 
og taget til efterretning. Der bliver indkøbt en ny projekter.  

b. Tøjaftale  

- Der arbejdes videre med tøjaftale. 

c. Projekter  

- Annette G gennemgik de projekter som er godkendt for 2019.  

4. Sportsligt 

a. Sportschefer fremadrettet - DS1 og HS1 

- Der arbejdes pt. med ansættelse af sportschefer. Der skal findes en ny børneansvarlig.  

 
b. Samarbejde med HS1 om ansættelse af U19 træner 

- Sonni Larsen er ansat som U-19 drenge og assistent på HS 1. 

 
d. Nye årgange og træningsplan for 2019-2020 

- Sportslig udvalg har lavet en skitse til fordeling til den kommende sæson. Den 
endelige fordeling kommer når vi får tilbagemelding fra kommunen om hvilke tider vi 
får fra 2019 til 2021.  

 
e. Budget for trænere og sportschefer 2019-2020 

- Trænerbudgettet forhøjes med 3 % 

 
f. Træningslejr for klubben i august/september 2019 



	  

- Der afholdes træningslejr fra den 30. august til 1. September I 
Valbyhallerne og Hafniahallen. 

 
g. Håndboldskoler 

- Der afholdes 2 håndboldskoler I uge 27 og 32.  

 
5.  Eventuelt 

- Parkering: Søren fra Vestia har sendt en mail vedr. parkering i forbindelse med en 1. 
divisionskamp, der var biler som var parkeret på brandveje. Vi opfordre til ikke at holde på 
brandveje men ellers må det være kommunes problem at udskrive bøder, hvis ikke der 
parkeres korrekt.  

 
6.  Næste møde 

- Afholdes den 26. marts 2018 kl. 18.00 

 
 


