Referat fra Bestyrelsesmøde Ajax København den 8. Januar
2018.

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

Grønmann Larsen (Referent), Bente Gardil og Jesper Bak.
Afbud/syg: Amanda Turay.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 30. november 2017
- Referatet er godkendt.
3. Udviklingsplanen.
- Blev gennemgået og tilrettet.
4. Økonomi
- Bente har sendt udkast til årsregnskabet. Tages op igen på næste møde.
Telefonen i cafeteriet og kontoret opsiges. Der anskaffes en mobiltelefon til
kontoret som også bruges til billetsalg via mobil Pay.
- Kontoplanen laves om til det kommende år.
5. Sportsligt udvalg
- Jan ønsker øget budget til trænergodtgørelse til ungdomsafdelingen, tages op
på næste møde.
- Der holdes møde med herreselskabet og Mogens Weiss om samarbejdet.
- Der afholdes internt trænerkursus den 3. februar i Hafniahallen. (er blevet
ændret til den 10. februar).
6.
-

Cafeteriaet
Arrangementer.
Annette laver et forslag til betaling ved udlejning af vores lokaler.
Opgaver i cafeteriet.
Pernille er kommet i praktik i cafeteriet.

7. Nyt fra administrationen v/Annette Grønmann
-

Der afholdes fest for trænere, ledere og frivillige den 10. februar. Vi starter om
eftermiddagen med nogle aktiviteter og spiser i klubhuset. Ajax betaler for
maden.

-

Prag 2018
Vi deltager med hold fra U-12 piger, U-14 drenge og piger, U16
drenge og piger, U-18 drenge og piger.

8. Næste møde
- Den 1. februar 2018 kl. 18.00 (Ændret til den 14.02.18).

9. Eventuelt
- Valg til Folkeoplysningsudvalget i København den 17. januar.
- Anette L kontakter en mulig kandidat fra vores forældregruppe.
-

Valg til Vesterbro Lokaludvalg den 20. februar 2018.
Anette L kontakter også her en mulig kandidat fra vores forældregruppe.

-

Socialt partnerskab med Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at Ajax og Vestia skal inviteres til
at indgå i et delt partnerskab med Københavns Kommune. Anette L
deltager i et indledende møde.
Parkering ved klubhuset.
Pernille har sendt en mail omkring de aftaler som er lavet. Denne
godkendes.

-

-

Vi har fået afslag fra Carlsberg fonden, vi havde søgt penge til møbler til
klubhuset.

