
 

 

 

 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København den 12. marts 2018.  
 
 
Tilstede: Niels Jensen, Tim Myhrvold, Jan Barslev, Annette Grønmann Larsen 
(referent), Bente Gardil og Amanda Turay. 

 

Afbud: Anette J. Laustsen og Jesper Bak  
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra den 14. februar 2018 

- Godkendt. Der var en debat om trænerlønningerne kontra Ajax betaler diverse 
holdgebyr til stævner. Vi fastholder tidligere beslutning i 2018. Der var 
ligeledes en debat om, hvor mange klubture vi skal have. Dette tages op igen 
til sæson 2019.  

 

3. Økonomi  

a) Budget 2018 

- Budgettet blev godkendt af Bestyrelsen og skal vedtages på 
generalforsamlingen.  

- Winkas opdaterer ikke kasseapparatet m.m. fra 1. januar 2019, så der skal 
indkøbes et nyt kasseapparat og et nyt system. Der kan købes et nyt system 
for 29.00 kr. om måneden. Helge skal gøre kassen op hver dag - Bente oplyser 
Helge om dette.  

- Annette G laver en oversigt over priser m.m. til arrangementer, både for Ajax 
arrangementer i afdelingerne og for arrangementer udefra. Alle arrangementer 
skal gå ind over cafeteriet kasse.  

- Bestyrelsen besluttede at give kr. 25.000 til inventar til klubhuset. Ajax venner 
betaler regningen. Tim underretter Pernille.  

- Herreselskabet har indgået aftale med Sparekassen Sjælland/Fyn.  

 



 

b) Oplæg til kontingenter for sæsonen 2018/2019. 

- Oplægget blev godkendt af Bestyrelsen og skal vedtages på 
generalforsamlingen.  

 
c) Oplæg til aftaler gældende for sæsonen 2018/2019 til godkendelse 

- Blev godkendt.  

 

4. Generalforsamlingen 

a) Drøftelse af forslag til generalforsamlingen 

- Bestyrelsen havde en drøftelse om, hvorvidt Bestyrelsen skal udvides med en 
ekstra person. Bestyrelsen besluttede ikke at ændre på antallet i Bestyrelsen.   

b) Følgende poster er på valg i år 

i. Økonomisk ansvarlig – Bente ønsker genvalg  

ii. Sponsor- og kommunikationsansvarlig – ønsker genvalg, hvis ikke 
der kan findes en person, som har mere tid end Tim har. 

iii. Damerepræsentant – Amanda stiller op. Dameselskabet bakker op 
om dette.  

iv. 2 suppleanter – Jesper Bak ønsker at genopstille. 
 

5. Sportsligt 

a) Forslag fra Jacob om udvidelse af sportslørdag til også at omfatte 
søndagene. 

- Dette startes ikke op pt., da der er mange andre projekter i ”søen” i 
øjeblikket.  

b) Orientering fra stormødet den 27. Februar 

- Der var ønsker om, at især U-16/18 kampene placeres i weekenderne efter 
hinanden. Muligvis om fredagene for U-16 piger og drenge.  

- Vi besluttede, at fremadrettet afholdes der træner/lederfest lørdag i 
efterårsferien (uge 41) samt lørdag mellem uge 6 og 7.  

- Jan oplyste omkring arbejdet med at finde trænere til den kommende sæson.  

 
 

6. Afslutningsfesterne 



 

a) Ajax-pokalen – Forslag sendes til Anette L.  

b) BJ – Berhard Jensens mindepokal – skal uddeles blandt U-18 
drengene. Annette kontakter Søren-Ole.  

c) JR – Janne Rothberg pokalen – Skal uddeles blandt en 
pigeungdomsspiller/ung senior. Annette kontakter Janne.  

d) Træner pokalen – Sportslig udvalg udvælger personen til trænerpokalen.  

e) De praktiske opgaver med indhentning af pokalerne, indgravering mm – 
Annette kontakter Helge for at han indhenter diverse pokaler.  

f) Andet.  
 

7. Eventuelt 

a) Noura Bendali er blevet valgt til Vesterbro Lokaludvalg. Noura ønsker at 
komme på førstkommende Bestyrelsesmøde for at høre om vores 
forventninger.  

Der afholdes kursus den 14. marts i forhold til Socialt Partnerskab - Irene 
forespørges.  

b) Jan Barslev er blevet valgt som 1. suppleant til Valby Lokaludvalg 

 

8. Næste møde 

- Er aftalt til den 24. april 2018. Kl. 18.00  

- Den 8. Maj 2018 kl. 18.00 

 

 
 
 

 
 
 


