Referat fra Ajax Københavns Bestyrelsesmøde den 3. januar 2017.
Tilstede: Anette J. Laustsen, Niels Jensen, Jeanne Dehn, Tim Myhrvold, Jan
Barslev, Jesper Berg, Annette Grønmann Larsen (Referent), Jesper Bak, Lars
Skov Olsen.

1. Godkendelse af dagsorden.
-

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra den 6. december 2016.
- Godkendt.
3. Opfølgning på udviklingsplan.
-

Tages op på næste møde.

4. Samarbejdsaftalerne med HS1 og DS1.
-

Jan og Jesper holder møde vedr. dameselskabet fremadrettet. Niels og Anette L
renskriver aftalen med herreselskabet.

5. Kontoret:
•

Jacob er opsagt fra stillingen i Ajax København, da der ikke er nok
arbejde til en 37 timers stilling og han fratræder pr. den 31.03.17.

•

Fra 1. april vil opgaverne på kontoret blive varetaget af Annette
Grønmann Larsen, som vil være på kontoret 2 eftermiddage om ugen.
Nærmere om dage og tider aftales efterfølgende.

•

Anette L melder det ud på træner/leder Facebook siden.

6. Diverse
a. DHF håndboldskole.
- Jan arbejder videre med dette.

b. Foreningsmøder i HRØ.
-

Fremadrettet skal Ajax være repræsenteret af en fra bestyrelse
eller lign.
c. Rengøring efter julefrokosten den 17. december

-

Der skal laves rammer for rengøring m.m. til fester.
d. Prag stævne i påsken 2017

-

Vi er ca. 160 personer der tager til Prag. Christina Bjørn har fået skaffet
sponsorer til Prag/Herning bluserne. Stor tak til Christina.
e. Old Boys

-

Jan tager en snak med Lasse Rydberg.
f. Medlemskab af DGI Håndbold.

-

Vi er blevet tilbudt et gratis medlemsskab af DGI. Vi takker nej til tilbuddet.

7. Indkomne forslag
a. Forslag om afholdelse af fast årligt tilbagevendende julearrangement for
seniorer, ungdom, trænere, tidligere medlemmer mm.
-

Ajax har genoptaget traditionen med afholdelse af julebanko. Herudover holdes
juleafslutninger i afdelinger mm. Vi tilfører ikke nye juletraditioner på
nuværende tidspunkt.

8. Næste møde.
-

Den 21. Februar 2017 kl. 18.00 i Bavnehøj.

9. Eventuelt
-

Terkelsen Medier vil fremadrettet ikke tage billeder af vores ungdomshold.

