
 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København den 20. april 2017. 
 
 
Tilstede: Anette J. Laustsen, Niels Jensen, Tim Myhrvold, Jan Barslev, Jesper Berg, 
Annette Grønmann Larsen (referent) og Lars Skov Olsen. 

 
Afbud: Jeanne Degn og Jesper Bak  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt  

 

2. Godkendelse af referat fra den 22. marts 2017 
- Referatet blev godkendt. 

 

3. Opfølgning på udviklingsplan. 
- Der blev arbejdet videre med udviklingsplanen.  

 

4. Generalforsamling tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00 
- Der blev talt om forskellige kandidater til suppleant. 

Regnskabet blev underskrevet. Jeanne er der ikke til generalforsamlingen, da 
hun er ude og rejse, det bliver Anette L som fremlægger regnskabet.  
 

5. Samarbejdsaftalerne med HS1 og DS1 
- Der har været afholdt møde med herreselskabet, der bliver lavet en ny 

samarbejdsaftale.  
- Der skal laves et nyt dameselskab så det gamle selskab kan blive overdraget. 

Anja Linde forespørges om hjælp til dette. Der skal også laves en ny 
samarbejdsaftale.  

- Der skal udpeges en direktør til selskabet. Ajax København udpeger 3 af 5 
bestyrelsesmedlemmer.  

- Jesper Berg kontakter Thomas Christensen fra Divisionsforeningen for et møde.  
 

6. Status på klubhusprojektet. 
- Der er kommet forskellige tilbud, der arbejdes videre med disse tilbud. 

Der skal indsendes budget til Københavns Kommune senest den 11. maj 2017.  
- Niels orienterer klubhusudvalget.  

 

7. Forslag til velkomstbrev til nye trænere/ledere. 
- Annette G har udarbejdet forslag til velkomst skrivelse til ny trænere/ledere. 

Forslaget tilrettes og forslaget udsendes på mail til Bestyrelsen til godkendelse 
inden det udsendes til nye trænere.  



 

- Der afholdes stormøde for alle trænere/ledere den 29. maj 2017 
mellem kl. 19.00 til 22.00  
 

8. Emner til diverse pokaloverrækkelse.  
- Diverse emner til Ajax pokalen blev drøftet.  

 

9. Næste møde. 
- Den 22. maj 2017 kl. 18.00.  

 

10.Eventuelt 

- Anette og Annette deltager i HRØ´s Repræsentantskabsmøde den 6. maj 2017.  

- Herreselskabet har foreslået et stort cykelarrangement for hele klubben i 
september/oktober måned. Tim vil være tovholder på arrangementet fra Ajax 
København.  

- Jan holder møde med OB-holdet.  

- Hafnia hallen åbner officielt på tirsdag den 25. april 2017.  

- Der har været afholdt møde med Team Copenhagen.  

 

 

 
 
 


