Referat fra Bestyrelsesmøde Ajax København mandag den 30. september 2019.
Tilstede: Flemming Thomsen, Niels Jensen, Jan Barslev, Leif Nielsen, Jesper Bjørn
Annette Grønmann Larsen (referent), Amanda Turay, Jesper Bak og Irene Christensen

1. Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
-

Godkendt.

3. Status sportsgymnasium
-

Der var et oplæg på ovenstående, Bestyrelsen arbejder videre og der meldes mere ud
snarest.

4. Idrætslegeplads Jacob
-

Jacob gav oplæg på ovenstående. Det er et projekt i samarbejde med Vestia, som tilbydes
mandag til fredag mellem kl. 14.00 og kl. 16.00 i Bavnehøj, hvor børn/unge kan komme
forbi og deltage i aktiviteterne. Det startes op efter efterårsferien. I efterårsferien er der
håndboldskole og ferie camp i Bavnehøj.

5. E-sport både fremtid og håndbold camp
-

Jacob gav også oplæg på E-sport som er en del af aktiviteterne i efterårsferien.
Bestyrelsen arbejder videre med dette som en del af Ajax København.

6. Fremlæggelse af Onedrive et fællesdrev i klubben
-

Der er oprettet et onedrive med referater fra de forskellige udvalgsmøder, gamle referater
og notater fra diverse møder m.m. Alle i Bestyrelsen tilkobles, der laves også en side på
dette drive til trænerne, hvor de forskellige blanketter kommer til at ligge.

7. Status på dameselskabet
-

Flemming orienterede fra dameselskabet.

8. Strategi opfølgning
-

Medlemstal, Jan har lavet en oversigt over medlemstal nu og fremadrettet.

9. DGI

-

Ajax er blevet tilbudt gratis medlemskab i 2019 og 2020, hvor de tilbyder en
del sparring. Vi takker ja til tilbuddet. Vi skal arbejde med DGI om at nå
vores mål med flere medlemmer og rekruttering af medlemmer. Bestyrelsen evaluerer når
det gratis medlemskab udløber om det skal forlænges.

10. Økonomi
a. Gennemgang af regnskab
-

Leif gav en gennemgang af regnskabet. Der er en fremgang i kontingentindbetalingerne,
dette skyldes at Leif har været ude i de afdelingerne og fået de spillerne som ikke var
indmeldt endnu til at melde sig ind.
b. Sodavandsmaskinen i forhallen

-

Vi er blevet pålagt at opdaterer betalingskorts terminalen i maskinen til en pris af 16.000 kr.
+ moms. Vi besluttede at opsige aftalen. Flemming/Leif kontakter Royal Unibrew.

10. Referat fra møde med HRØ og Københavns Kommune
-

Flemming gav referat fra mødet med HRØ, HRØ ønsker at Ajax melder sig på ”banen” med
udvalgsmedlemmer og talenttrænere. Bestyrelsen arbejder videre med dette. Der har
været afholdt møde sammen med Vestia med Københavns Kommunes kulturborgmester
angående driften af Bavnehøj. Der var også en ønske fra Ajax om at få træningstimer på
Europaskolen og Carlsberg hallerne.

11. Sportsligt.
-

Mathias, Mogens, Jacob og Naman inviteres til næste Bestyrelsesmøde for at fortælle om
det sportslige arbejde i Ajax.

-

Trænerbudgettet blev gennemgået og taget til efterretning. Der skal strammes om på
bilagene når der afleveres træner godtgørelse. Trænere der ikke har bil kan ikke få kørsels
godtgørelse.

12. Ny hjemmeside
-

Vi er snart klar med en ny hjemmeside. Moderklubbens ønsker er aftalt mellem Annette,
Irene og Flemming. Den ”gamle” hjemmeside bliver ikke opdateret mere. Annette kontakter
Thomas hos Flash.

13. Eventuelt
-

Der var et forslag til et Bestyrelse seminar til EM for herre i januar 2020 i Malmø,
Bestyrelsen vil lave et seminar i samarbejde med dame/herreselskabet. Annette arbejder
videre med en dato for kamp i mellemrunden.

-

Klubhus, pavillon og cafeteria kalenderen er nu online. Fester ønsker vi ikke i
pavillonen/cafeteriet. Fester kan bookes i klubhuset, vi skal arbejde på at alle ”store”
arrangementer dato fastsættes år for år.

-

Leif har fået en forespørgelse fra et hold om de måtte ”låne” nogle spillere hvis certifikat
ligger i Ajax men de spiller ikke mere. Det blev besluttet at Leif arbejder videre med dette.

14. Nyt møde og mødekalender
-

Næste møde afholdes onsdag den 30. oktober kl. 18.00

