Bestyrelsesmøde Ajax København tirsdag den 22. januar 2019.

Tilstede: Anette J. Laustsen, Niels Jensen, Jan Barslev, Annette Grønmann

Larsen (referent), og Irene Christensen.
Afbud: Tim Myrvoldt, Amanda Turay og Jesper Bak

1. Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
-

Godkendt

3. Dame og herreselskaberne:
a. Samarbejdsaftale
-

Niels og Anette L har holdt møde med dame og herreselskaberne om ny
samarbejdsaftale for den kommende sæson.
b. Tøjaftale

-

Vores tøjaftale udløber efter denne sæson. Tim, Mikkel og Kim har holdt møder
med forskellige tøjfirmaer omkring ny tøjaftale. Mikkel gav en status. Når Ajax
Bestyrelse har besluttet hvilke udbyder vi skal have fremadrettet vil det blive
meldt ud.

4. Generalforsamling 2019.
-

Afholdes 9. April 2019 kl. 18.30 i Pavillonen.

5. Økonomi – status
a. Regnskab for 2018 tages op på næste møde.
6. Sportsligt
a) Julestævner
-

Holdene var forskellige steder på juletur, der evalueres efterfølgende.

b) Trænere til den nye sæson.
-

Der arbejdes pt. på at få trænere til alle afdelinger. Fra næste
sæson overgår vi til ulige årgang, og det betyder en årgang mere.

c) Træningslejr 2019
-

Der arbejdes på to modeller.

d) Halleje pr. den 01.07.19
-

Fra den 01.07.19 har Københavns kommune besluttet at der skal betales
halleje – 40.00 kr. pr. time. Det betyder at vi bliver nød til at forhøje
kontingentet for alle medlemmer.

7. Cafeteriet
-

Der var en generel snak omkring cafeteriet. Helge er stoppet som bestyrer og
Pernille har overtaget. Der skal afholdes et møde hvor Helge kan overdrage til
Pernille.

8. Ny hjemmeside
-

Den nye hjemmeside går i ”luften” i april 2019.

9. BDO Cup
-

Flemming og Irene gav oplæg omkring grunden til BDO Cup blev aflyst.
udvalget havde meldt ud at det var sidste år de ønskede at stå ”i spidsen” for
stævnet. Udvalget havde også meldt ud at der skulle bruges træner opbakning
til tilmelding af hold, men denne opbakning var der ikke. Derfor blev stævnet
aflyst.

-

Der er forskellige modeller til afvikle et stævne:


FIF, Amager og Ajax kan afholde stævne sammen.



Lave træningsstævner

-

Afholde stævne sammen med øvrige klubber, det er en god ide for samarbejdet
på tværs af klubberne.

-

Stævnet sættes i bero, da vi ikke har frivillige nok til at ”løfte” opgaverne til et
stævne.

10. Eventuelt
-

Facebook grupper – Ajax København har godkendt et medlem af
en Facebook gruppe. Det blev besluttet at Ajax Bestyrelse godt kan godkende
Bestyrelses medlemmer i diverse Facebook grupper.

-

Der er en forældre som har søgt tilskud til Prag stævnet. Forælderen hjælper i
en afdeling – tilskuddet gives.

11. Næste møde
-

Mandag den 25.02.19 kl. 17.00. Der er trænermøde kl. 19.30

