
 

 

Referat fra Ajax København B-møde den 30. november 2017.  

 

Tilstede: Anette Lauststen, Bente Gardil, Annette Grønmann (Referent), Tim Myhrvold, Niels Jensen, Jan 

Barslev og Jesper Bak.  

Afbud: Amanda Turay 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

- Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat. 

- Godkendt 

 

3. Udviklingsplanen. 

- Blev gennemgået. 

 

4. Økonomi. 

- Der er blevet bevilliget penge for første rate af ombygningen i klubhuset.  

- Alle spillere skal være indmeldt i klubmodulet. Der er nogle spillere, som mangler at blive meldt ind, 

Bente vil tage rundt og sikre sig at spillerene bliver indmeldt.  

- Det blev besluttet at spillere ikke kan spille kampe, hvis de ikke er indmeldt og har betalt 

kontingent.   

 

5. Sportslig udvalg. 

a. Mathias Berg gav en status på pigesiden i moderklubben. 

Vi undersøger med Københavns kommune, om vi kan få nogle cykler i hallen.  

Der skal arbejdes på at finde flere målmænd.  

 

6. Cafeteriet. 

a. Udvikling af cafeteriet 

- Arbejdsgruppen har ikke holdt flere møder 

Pernille er startet nogle timer om ugen i cafeteriet.  



- Fra 1. Januar overtager Pernille rengøringen. 

 

b. Status med at finde frivillige til cafeteriet 

- Der er en gruppe som arbejder på dette.  

 

7. Nyt fra administrationen. 

a. Lukning af Bavnehøj pga. af lakering af gulvet -  Anette L kontakter Lene om det. Desværre er 

det ikke lykkes at udsætte det, så Bavnehøjhallen er lukket i uge 50. 

 

b. Træning mellem jul og nytår - Der trænes i Bavnehøjhallen for U-18 drenge, 1 damer og herre. 

Der er sendt mail til de involverede.  

 

c. Juletur - På alle klubture skal der køres med Kagan turist. Annette G. vil fremover booke busser. 

 

d. Brugerbestyrelsen i Valbyhallen - Der skal findes en person fra moderklubben til 

brugerbestyrelsen i Valbyhallen.  

 

e. Billetmaskinen – Virker ikke. Dem vi har købt maskinen af, mener at det skyldes reklamen på 

bagsiden af billetten. Rikke indkøber en rulle billetter uden reklame for at se om maskinen 

derved printer pæne billetter ud.  

 

8. Næste møde. 

- Næste møde afholdes den 8. Januar 2018 kl. 18.00 

 

9. Eventuelt.  

a. Parkering ved klubhuset 

- Pernille har talt med lederen af mini Ajax, det bliver City parkering, der skal varetage parkeringen 

ved klubhuset. Lejere af klubhuset kan få gæstetilladelser. Ajax Bestyrelse er skepisk overfor 

baggrunden for, at der skal være parkering ved klubhuset/mini Ajax. Kan der arbejdes på at få 4 

timers parkering i stedet for. Pernille kontakter lederen af mini Ajax igen i morgen for at finde en 

løsning. Der skal gerne være mulighed for at opsige aftalen med kort varsel.  

b. Der er søgt penge ved Kultur og Fritidsforvaltningen – Socialt partnerskab 

 

 

 

 

 


