
	  

	  
 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København Torsdag den 30. 
august 2018.  
  
 
Tilstede: Anette J. Laustsen, Niels Jensen, Tim Myhrvold, Jan Barslev, Annette  
Grønmann Larsen (referent) og Bente Gardil,  
 
Afbud: Amand Turay, Jesper Bak og Irene Christensen 
 
 
 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra den 12. juni 2018  

- Godkendt  
 

3. Sociale partnerskaber – Jacob Just Mikkelsen deltager under dette punkt 

- Jacob gav et oplæg over de opgaver som han pt. arbejder med.   

 

4. Økonomi – status 

- Der bliver sendt en status ud til Bestyrelsen, når cafeteriet har afregnet for den 
sidste måned. Cafeteriet har givet et godt overskud i sommer.  

- Vi skal overgå til et nyt kassesystem da Winkas ikke supporterer dette fra den 
1. januar 2019. PÅ onsdag kommer der en fra Oneline pos, og fortæller om 
deres system. Når det nye kassesystem er implementeret så skal kassen gøres 
op hver dag.  

- På mødet i sidste uge med håndbolden tilbage til København, blev det oplyst at 
alle medlemmer som har trænet nogle gange tæller med i CFR optællingen. Det 
blev oplyst at der bliver udsendt en vejledning.  

 

5. Sportsligt 

a) Dameselskabet  



	  

- Ligaen er startet og det har desværre ikke givet point endnu.  

 
b) Herreselskabet 

- Herreselskabet vil gerne have retningslinjer for Facebook/Instagram. 
Afdelingerne har mulighed for at lave deres egne sider, men det skal også 
lægge på Ajax siden.   

 
c) Ungdom 

- Lykkeligaen har fået deres første medlem d.d.  

- Jan gav referat fra møde i sportsligt udvalg. Referatet sendes til Bestyrelsen.  

 
6. Status Kies  

- Anette L og Carsten Grønmann har før sommerferien afholdt et møde med 
forstanderen fra Kies, her blev det meddelt at Kies ville starte hold op for de 
spillere som ikke kan komme på hold i klubberne.  

- Der har igen været afholdt møde med ovenstående person, på dette møde 
deltog også sportscheferne. Det var et godt møde, det blev meddelt fra Kies at 
de alligevel ikke opretter hold til den kommende sæson. Der er et godt 
samarbejde mellem Kies og Ajax trænerne. Forstanderen på Kies vil gerne have 
oplyst hvis den aftalte kommunikation og tilbagemelding på spillere i Ajax ikke 
bliver overholdt.  

- Kies giver et sponsorat igen i år til Ajax.  

 
7. Status Tøj 

- Irene har stillet forslag om at trænerne fremadrettet får et beløb til at købe 
trænertøj over webshoppen. Det vil give mindre administration og større 
valgfrihed.  

- Irene har også spurgt til hvorfor der igen ikke kan bestilles de dame shorts før 
til november som klubben har ønsket at vi spiller i.  

 

8. BDO Cup  

a. Aflysning af stævnet i 2018 

b. Stævne 2019 

- Udsættes til næste møde 



	  

 

9.  Eventuelt 

a. Bente og Annette har lavet forslag til en folder til nye spillere/forældre, den 
blev godkendt. Jan tilretter layoutet.  

b. I forbindelse med VM 2019 for herrelandsholdet, afholdes Håndboldens dag 
den 5. januar 2019 i hele landet.  

c. Fra torsdag den 6. september og 4 uger frem kommer der en 
pedelmedhjælper i praktik. Han skal hjælpe med oprydning i 
redskabsrummet, male pavillonen m.v.  

d. Hafniahallen har igen lavet medlemskort, de kan hentes på kontoret.  

e. Der er blevet lavet et Magasin om Ajax som Tim har stået for sammen med 
nogle eksterne firmaer. Det sendes ud til en hel del firmaer. Det vil være 
muligt at få et magasin på kontoret i Bavnehøj. Dame og Herreselskabet har 
godkendt indholdet. 

f. Vitek som leje annekset i klubhuset vil gerne have lavet nogle forbedringer, 
de ønsker at Ajax laver/betaler dette. Niels arbejder videre med dette.  

g. Der har været valg til Bestyrelsen til Byfornyelse i Kongens Enghave, Søren 
fra Vestia blev valgt som formand og Annette G blev valgt som suppleant.  

10.  Næste møde 

- Afholdes den 24. september 2018 kl. 18.00 – 21.00 i Bavnehøj.  

 
 
 

 
 
 


