Referat fra Ajax Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2017.

Tilstede: Anette Laustsen, Bente Gardil, Niels Jensen, Tim Myhrvold, Jan Barslev, Amanda Turay og Annette
Grønmann Larsen (referent).
Afbud: Jesper Bak

1. Godkendelse af dagsordenen.
- Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Godkendt.
3. Udviklingsplanen.
- Der skal findes frivillige til hjælp i cafeteriet. Amanda, Mads og Maria arbejder på at finde frivillige
og lave et oplæg på de forskelige opgaver. Tages op igen på næste møde.
- Tim er i gang med at lave et magasin.
4. Økonomi.
- Blev gennemgået og taget til efterretning.
- Alle medlemmer skal indmeldes igen i forhold til det nye medlemssystem.
5.
a.
-

Sportsligt udvalg
Moderselskabet.
Der afholdes møde i morgen på drengesiden.
Der er nogle U-12 drengene som har skiftet klub og derved er U-12 drenge A-holdet trukket og
drengene er rykket op på U-13 drengene.
Jan gav en status på de forskellige afdelinger.
Sportscheferne inviteres til næstkommende møde.

b. Dameselskabet.
- Samarbejdet med Jesper Mathisen er ophørt. Niels Møller er tiltrådt indtil jul. Udvalget er i gang
med at finde en løsning fremadrettet.
- Selskabet har nu fået deres egen bankkonto. Spillerne kan nu få lønsedler m.v.
- Der skal findes en ny direktør.
- Der skal laves en drejebog over de forskellige opgaver og hvilke roller de forskelige personer har.
Anette J.L indkalder til et møde med de parter som laver et stykke arbejde i selskabet.
6. Cafeteriet.
- Der har været afholdt to møder i den gruppe som er nedsat. De ønsker at holde yderligere et møde,
hvorefter Bestyrelsen tager beslutning om hvad der skal ske.
7. Nyt fra administrationen.
a. Årets idrætsforening 2017 – ansøgningsfrist den 01.12
- Annette G. laver en indstilling.
b. Partnerskabs forening med Københavns Kommune.
- Annette G. laver en indstilling i samarbejde med Jan.
c. Hjælperforeningen VM 2019.
- Annette G. har fået en henvendelse om at være hjælperklub til WM 2019. Vi takker nej.
d. Foreningsmøde i HRØ.
- Invitationen sendes til sportscheferne.
e. Oprydning af hallen i forbindelse med Liga/1. Div. kampe.
- Alle hold får en kamp. Annette G. laver en oversigt og sender ud.
f. Julefrokost.
- Afholdes den 1. December. Helge og Annette G. er tovholder.
g. Banko
- Afholdes ikke i år, men udskydes til næste år.
8. Afslutningsfest 2018.
- Forslag om den 5. maj 2018, Annette G. booker hallen. Der skal findes personer til et festudvalg.
Forslag til festudvalg:
 Maria
 Sine
 Magnus
 Amanda
- Amanda kontakter Maria for at finde et udvalg.
9. Nyt møde.
- Den 30. november 2017 kl. 18.00
10. Eventuelt.
- Intet.

