
 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde Ajax København 
Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 18.00 i Bavnehøj - pavillonen. 
 
Deltagere: Anette J. Laustsen, Niels Jensen, Tim Myhrvold (afbud), 

Jan Barslev, Annette Grønmann Larsen (afbud), Bente 
Gardil, Amanda Turay 
Suppleanter: Jesper Bak (afbud), Irene Christensen. 
 

 
 
Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
 

2. Godkendelse af referat fra den 12. marts 2018 
Godkendt 
 
 

3. Præsentation af ny suppleant i bestyrelsen Irene Christensen 
Irene præsenterede sig. 
 
 

4. Sociale partnerskaber – Jacob Just Mikkelsen deltager under dette punkt. 
Punktet udsat til næste møde 
 

5. Økonomi – status 
Klubbens økonomi er god og stabil.  

Der skal findes en ny løsning til håndtering af koblingen mellem kasseapparatet 

i Cafeteriaet og klubbens økonomisystem. Bente er i kontakt med Lars Hagbart 

om løsning.   
 
 

6. Sportsligt 

a) Sportschefer 
Sportscheferne og sportslig ansvarlig deltager pt. i 

opstartsforældremøder i alle afdelinger. 

 

 



 

b) Træningstider 
Træningstider er blevet meldt ud. Alle hold (undtagen u14 

piger) har minimum en træning i Bavnehøj. Træningstiderne gælder 

indtil videre. Det er en udfordring, at mange trænere ikke ønsker at 

træne om fredagen.  

 

c) Træningslejr 
Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved fælles træningslejr for hele 

klubben. I sommeren 2018 tager hele klubben til Løgumkloster.  

d) Træner update 
De fleste trænere er på plads til den kommende sæson. Der udestår 

enkelte drøftelser mm.   

e) En holdleders opgaver  
Irene har udarbejdet oplæg til en holdleders opgaver, som blev drøftet.  

Herunder, at der kan forskel i trænernes ønsker til hvilke opgaver en 

holdleder påtager sig.  
 

7. Samarbejde med KIES 
KIES har besluttet at oprette et særskilt KIES-hold til den kommende sæson. 

Sportscheferne har været til møder på KIES.  

Aftalt at Anette L. taler med vores repræsentant i KIES bestyrelsen, Carsten 

Grønmann om samarbejdet mellem Ajax og KIES.   
 
 

8. BDO-Cup 
Der er brug for nye kræfter til afholdelse af BDO-Cup, som kunne blive oplært i 

dette års afholdelse.  Desværre har det ikke været muligt pt. at finde nogle pt. 

Aftalt, at Irene tager fat i Jacob Just Mikkelsen – for at høre om der kunne være 

potentielle emner blandt de mange forældre i vores yngste årgange.  
 

9. Klubhuset – Nuværende lejere ønsker en forbedring af forholdene i annekset 
Aftalte, at Niels skriver og anmoder vores nuværende lejere om et oplæg.  
 
 

10.Cafeteriaet – Prisjustering inden sommerferien 
Aftalt, at priserne i Cafeteriaet justeres inden sommerferien. Pernille og Helge 

er i gang med et oplæg til bestyrelsen.  
 

 



 

11.Eventuelt 

a) Overtræksveste 
Aftalt, at Anette L anmoder Jumbo om at bestille 10 sæt gule 

overtræksveste hos Select (5 sæt junior og 5 sæt senior) 

b) Aftale tidspunkt for hvornår Noura Bendali (valgt til Vesterbro 
Lokaludvalg for Ajax) kan komme forbi et bestyrelsesmøde og drøfte 
forventninger.  
Noura deltager i bestyrelsen møde i juni.  
 

c) Der afholdes stormøde den 24. maj 2018.  

 

d) Bestyrelsen fotograferes inden næste bestyrelsesmøde i Adidas tøj. 

 

e) Bestyrelsen evaluerede afslutningsfesten for ungdomsholdene. Aftalt, at 

fremadrettet bruges vores sponsorer til levering af mad. Herudover 

kunne det være en god ide med flere konkurrencer 

 

f) Drøftelse af kontingent for trænere som også er spillere.  

 

g) Vi modtager ikke altid afbudslisten fra Valbyhallen. Det nemmeste er at 

kigge på Valbyhallens hjemmeside, for at se når der er arrangementer.  

  
 

 

12.Næste møde 
Næste møde den 12. juni 2018 kl. 18.00  
 
 

 
 
 


