
	  

	  
Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København den 12. Juni 
2018.  
 
 
Tilstede: Anette J. Laustsen, Niels Jensen, Tim Myhrvold, Jan Barslev, 
Annette Grønmann Larsen (Referent), Bente Gardil, Amanda Turay og  
Irene Christensen. 

 
Afbud: Jesper Bak 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt.  

2. Godkendelse af referat fra den 5. maj 2018.  

- Godkendt. Tim forespurgte om Kies samarbejdet, Anette L og Carsten 
Grønmann holder møde med Kies snarest.  

3. Sociale partnerskaber.  

- Udskydes. 

4. Økonomi. 

- Irene har problemer med klubmodulet hos en af spillerne, da hun er tilmeldt 
klubmodulet, men ikke har tilmeldt sig betalingsoplysningerne. Disse få 
medlemmer som ikke har tilmeldt sig betalingsoplysningerne, tages enkeltvis 
mellem forældrene og trænerne. 

- Bente oplyste at Ajax økonomi er god. 
 

5. Ny persondatalov – status 

- Klubmodulet har sendt en mail ud til alle medlemmerne, om at accepterer den 
nye datalov.  

- Den nye datalov lægges også på hjemmesiden. Vi mangler dog at beskrive 
hvordan vi behandler data, AGL arbejder videre med dette.  

6. Sportsligt 

a) Dameselskabet 

- Der afholdes generalforsamling i Dameselskabet d.d. Kim Bay bliver udnævnt 
som Direktør.  

- Kim Bay, Magnus Meyer og Carsten Sørensen indvælges til Bestyrelsen.  



	  

- Annette G har deltaget i års mødet i Divisionsforeningen, samt 
Ligaseminaret.  

- Ajax deltog i Award show, vi skal dog være bedre til at brande os, om hvem der 
skal deltage. Ligaforeningerne har aftalt Award show afholdes 3 år i Viborg.  

b) Ajax Happy Kidz – Lykkeliga. Henvendelse fra Christina Bjørn omkring 
træningstid.   

- Der er ingen træningstid om mandagen i nogle af hallerne, da hold som skal 
træne tre gange om ugen skal træne mandag. Jan har tilbudt 4 tider i 
Valbyhallen som tilbydes til at starte Lykkeligaen op. Der er også en udfordring 
med parkering i Bavnehøj, da vi må formode at alle disse børn/unge 
transporteres i bil.  

- Bestyrelsen besluttede at der kan vælges en af de fire tider som Jan har tilbudt. 
Anette G ringer til Rikke for at høre lidt nærmere om de forskellige ting samt 
hvilke puljer der kan søges. 
 

7. Klubhuset 

a) Nuværende lejere ønsker en forbedring af forholdene i annekset, Pernille 
har holdt møde med dem. De nuværende lejere får et oplæg på samme 
betingelser som det andet firma har fået, for at høre om de vil 
istandsætte det selv.  

b) Henvendelse fra firma, der ønsker at overtage lejemålet. Anette L har 
sendt et oplæg til dette firma om at de skal istandsætte det. Anette L 
kontakter ham for at høre om de er interesseret. 

c) Ajax vil gerne friholde nogle weekender til Ajax arrangementer. Jan og 
Annette G taler med Pernille om det.  

d) Kan vi lave nogle flere overnatningsmuligheder. Dette arbejdes der 
videre med på et senere tidspunkt.  

 
8. Klubbens facebooksider – hvem skal have adgang til alle sider. 

- Annette G, Bente og Mads L har adgang til alle grupper. Vi laver en grupper for 
alle spillere, ledere, forældre m.v – Amanda opretter gruppen. Annette G 
sender en mail omkring gruppen.  

- Forslag modtaget om at bestyrelsen drøfter hvorvidt spillerne fremadrettet selv 
skal betale for deres spillertøj. Ajax stiller kamptøj til rådighed. Amanda og 
Bente indsamler tøjet efter sidste turneringskamp. Spillerne skal selv stille tøj 
til rådighed til stævnet i maj/juni. 



	  

9. Forslag om indkøb af borde og cafeborde til brug ved 
afslutningsfester, VIP arrangementer mm. 

- Der kan indkøbes for 5000,00 kr. pr. år. Carsten S og Annette G indkøber 
disse. 

10. Eventuelt 

a) Amanda afholder internt tapekursus for holdledere efter sommerferien 

b) Netværksmøde 22. august 2018. – Håndbolden tilbage til København – 
Annette G, Jan og Bente deltager. Der udsendes invitation til udvalgte 
personer i Ajax. 

c) Afholdelse af frivillighedsfest i august – Afholdes den 24. August 2018 kl. 
18.30 i Hafniahallen.  

11. Næste møde 

- Afholdes den 30. august 2018 kl. 18.00 i Bavnehøj. 
 
 

 
 
 


