Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København den 21.
februar 2017.
Tilstede: Anette J. Laustsen, Niels Jensen, Jeanne Dehn, Tim Myhrvold, Jan
Barslev, Annette Grønmann Larsen (referent).
Afbud: Jesper Berg, Jesper Bak og Lars Skov Olsen.

1. Godkendelse af dagsorden.
-

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra den 3. januar 2017
-

Godkendt.

3. Opfølgning på udviklingsplan.
-

Blev gennemgået og justeret.

4. Generalforsamling
a. Fastsættelse af dato til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes den 25. april kl. 19.00
b. Valg af medlemmer til bestyrelsen - I ulige år er formand,
herrerepræsentant, damerepræsentant og 1 bestyrelsesmedlem på valg.
Suppleanterne er på valg hvert år.
Tages op igen på næste møde.
c. Drøftelse af forslag til kontingent fra 1. august 2017.
Bestyrelsen arbejder ud fra forslag om uændret kontingent, dog vil der
stilles forslag om at kontingent for Sportslørdag ændres.

5. Samarbejdsaftalerne med HS1 og DS1
-

Der har været afholdt møde med dameselskabet. Bestyrelsen har godkendt
elitestrategien og der skal arbejdes videre ud fra denne.

6. Kontoropgaver i marts.
-

Anette L og Jan udarbejder de opgaver Jacob skal arbejde med i marts.

7. Stormøde mandag den 27. februar 2017.
-

Jan udarbejder dagsorden for mødet og lægger det på
træner/leder Facebook gruppen.

8. Afslutningsfest den 6. Maj 2017.
-

Annette G Kontakter Anita og hører om Trivselsudvalget vil stå for denne fest.

9. Diverse
a. Drøftelse af hvorvidt forældre kan bidrage med ekstra betaling eller
sponsorater til brug for betaling af trænere udover klubbens budget.
-

Der var en drøftelse af emne, Tim og Jeanne tager en snak med Mathias Berg.
b. Ansøgning om tilskud til Pragtur.

-

Der er indkommet ansøgninger om tilskud. Fremadrettet har formand og
økonomisk ansvarlig kompetencen til at bevilge tilskud.
c. Drøftelse af hvorvidt klubben vil betale for U10 og U12 holds deltagelse
ved uofficielle DM.

-

Ajax betaler ikke for ovenstående stævner.

10. Næste møde
-

Onsdag den 22. marts 2017.

11.Eventuelt
-

Henvendelse fra Carsten S om træningslejren. Der skal udarbejdes et budget.
Anette L kontakter Carsten om dette.

-

Depositum for leje af klubhuset. Det blev besluttet at der fremadrettet skal
betales 1500,00 kr. i depositum.

