Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København den 22. maj 2017
Deltagere: Anette J. Laustsen, Niels Jensen, Tim Myhrvold, Jan Barslev, Jesper

Berg, Annette Grønmann Larsen (referent), Bente Gardil, Jesper Bak og
Amanda Turay.
1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 20. april 2017
- Godkendt.
3. Opfølgning på udviklingsplan.
- Der arbejdes videre med udviklingsplanen.

4. Økonomi
a. Aftaler gældende for sæsonen 2017/2018
Det blev besluttet at det er samme aftale som sidste år. Aftalerne vil
også omfatte U-9, U-11 og U-13.
Når klubhuset er renoveret ændres prisen for leje af klubhuset til 3.000
kr. for medlemmer og 5.000 kr. for ikke medlemmer. Prisen er inkl.
moms og rengøring. Herudover betales et depositum på 1.500 kr.
Fremadrettet betaler lejere som standard for rengøring og rengøringen
varetages af Ajax v/Pernille
Tøjaftale: Tim vil på stormødet, give oplæg om tøj til den kommende
sæson.
b. Drøftelse af honorering for diverse opgaver
Blev drøftet og aftalt at kun få opgaver honoreres – øvrige opgaver løses
på frivillig basis.
5. Sportsligt udvalg
a. Samarbejde med TIK på U-16 og U-18
Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved holdfælleskaber.
Der er enighed om, at der ikke indgås holdfællesskab for U16 drengene.
Bestyrelsen kunne ikke blive enige om der skal indgås holdfællesskab
med TIK for U18 piger og emnet blev derfor sat til afstemning.
Afstemningen blev som følgende:
For: 4 stemmer
Imod: 2 stemmer
Undlod at stemme: 1

Suppleanterne har ikke stemmeret.
Formand Anette L ønsker at tilkendegive, at hun ikke er
tilhænger af holdfælleskaber.
Aftalt, at sportslig ansvarlig orienterer sportschef, trænere og TIK om
uenigheden.
b. Børnekonsulent og sportsligt udvalgs sammensætning.
•

Jan Barslev Formand

•

Mogens Weiss, sportschef drenge

•

Mathias Berg, sportschef piger

•

Maria Knudsen, bredde kvinder

•

Kim Fischer, bredde mænd

•

Mads Lyhne, bredde ungdom og aktiviteter

•

Jacob Just, børnekonsulent

Det blev besluttet at børnekonsulenten får godtgørelse.
c. Sportschef aftaler
Der var en drøftelse af sportschefernes aftaler. Jan arbejder videre med
dette.
d. Hafnia-Hallen, Hafnia-Gym og finansiering af holdtræning
Ajax har søgt om træningstid mandage, tirsdage og torsdage i
Hafniahallen fra august.
Der er et betalings styrketræningscenter i Hafniahallen. Bestyrelsen
besluttede, at klubben betaler for at vores U16 og U18 hold (piger og
drenge) kan benytte træningscentret gratis i denne sæson. Ordningen
evalueres efter sæson 2017 – 2018.
6. Oprettelse af dameselskab
Der afholdes møde med arbejdsgruppen d.d. Tages op igen på næste møde.
7. Status på klubhusprojektet.
Endeligt tilsagn modtaget fra Københavns Kommune. Entreprenøren har holdt
møde med Pernille og Dennis. Opstart endnu ikke afklaret. Der skal tages
før/efter billeder til kommunen.
8. Nyt fra administrationen v/Annette Grønmann
Diverse administrative ting blev gennemgået.

9. Forslag fra medlemmerne
a. Kaffeautomat til Cafeteriaet (fra generalforsamlingen)
Tages op på næste B-møde
b. Opkrævning for udlejning af pavillon (fra generalforsamlingen)
Tages op på næste B-møde.
c. Overskud fra Prag reserveres til medlemmer som har brug for tilskud (fra
generalforsamlingen)
Tages op på næste B-møde.
10.Næste møde
Den 20. Juni 2017 kl. 18.00
11.Eventuelt
a. Københavns Kommunes samarbejdspulje for skoler og foreninger er
udmøntet og der er ikke yderligere midler.
b. Københavns Kommune – præcisering af reglerne for udlejning af
kommunens lokaler, herunder videreudlån.

