
 
                                                                                    

Ajax København Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2018  

 

 

Tilstede: Anette Laustsen, Jan Barslev, Amanda Turay, Irene Christensen og Annette Grønmann 

Larsen (referent). 

 

Afbud: Tim Myrvoldt, Bente Gardil, Niels Jensen og Jesper Bak 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

- Godkendt. 

 

3. Fysioterapi ordning.  

- Den klinik Amanda arbejder på har tilbudt Ajax spillere en billig ordning hvis de har brug for 

fysiurgisk behandling. Ajax har takket ja, til tilbuddet. Det sendes ud til alle medlemmerne 

snarest.  

 

4. Ajax Bestyrelse.  

- Tim har fået arbejde i udlandet og er væk i 3 til 4 måneder, så der skal findes en ny 

sponsoransvarlig. Der sættes et opslag op om der er en i vores netværk som ønsker at 

indtræde i Ajax Bestyrelsen, frem til generalforsamlingen. Vi hører Tim om han vil lave 

opslaget.  

- Bente ønsker at stoppe i Bestyrelsen, men fortsætter med at varetage den økonomiske del. 

Annette G bliver kontaktperson til Bente. Der skal på sigt findes en ny økonomiansvarlig til 

Bestyrelsen.   

 

5. Cafeteriet. 

a. Kassesystem 

- Vi besluttede at godkende det forslag som vi havde fået. Vi sætter det i gang hurtigst 

muligt. Det bliver leveret tirsdag den 16. oktober 2018. 

- Dagligdagen i cafeteriet 

Annette G og Pernille har deltaget i et møde om cafeteria drift i KBH kommune, i den 

anledning kunne vi tolke at kommunen nu begynder at sætte maden i de kommunale 



institutioner på dagsordenen. Kultur og Fritidsforvaltningen er den forvaltning med mindst 

økologi. Ajax skal derfor snarest arbejde på at ændre maden i cafeteriet, således at vi dels 

får mere økologi og dels sundere mad. Annette G, Helge og Pernille skal afholde møde 

omkring ændring af maden i cafeteriet. 

- Bestyrelsen har vedtaget at i forbindelse med fester/hygge i cafeteriet, skal der betales et 

beløb hvis mad og drikke ikke bestilles via cafeteriet.  

 

6. Sportsligt.  

- Ajax har tilmeldt 32 turneringshold til denne sæson.  

- Det blev besluttet at alle Ajax hold deltager i Albertslund stævnet, men der bliver en 

egenbetaling på ca. 100.00 kr. pr. spiller. 

 

7. Hjemmeside  

- Udsættes  

 

8. BDO Cup. 

- Der var for få tilmeldinger til at stævnet 2018. Afdelingerne skulle skaffe hold i deres 

grupperinger hvilke de ikke gjorde.  

- Muligvis bliver der taget initiativ til et samarbejde med Ydun, FIF og Amager SK om at 

afholde et fælles stævne. Flemming Thomsen inviteres til at deltage i førstkommende B-

møde omkring dette, hvorefter Bestyrelsen tager en beslutning om vi skal tilslutte os dette 

eller vi skal arrangerer vores eget stævne i 2019.   

 

9. Træningslejr 2019. 

- Sportsligt udvalg har på deres møde diskuterer den sportslige værdi i den fælles 

træningslejr, de har besluttet at vi ikke afholder denne form for træningslejr i 2019. Der 

skal findes en ny form for træningslejr. Der vil blive meldt noget ud på et senere tidspunkt. 

- Sportsligt udvalg arbejder på at samle forskellige grupper på juleturene. 

- Sportsligt udvalg har besluttet følgende til påsketurene: 

- U-9 og U-10 deltager i Herningstævnet.  

- U-11 og U-12 bestemmer selv om de vil deltage i Herningstævnet eller Pragstævnet. 

- U-13 til U-18 deltager i Pragstævnet.  

 

10. Eventuelt. 

- Bo har været i praktik i en måned hvor vi blandt andet har fået malet pavillonen udvendigt, 

vi har dog ikke kunne få det forlænget.  

 

11. Nyt møde. 

- Aftales via mail.  

 

 

 

 

      


