
	  

 
 
 
 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde Ajax København den 2. maj 2019.  
 
 
Deltagere: Flemming Thomsen, Niels Jensen, Irene Christensen, Leif Nielsen,  
Annette Grønmann Larsen (referent), Amanda Turay, Jesper Bak og Jesper Bjørn   
 
Afbud: Jan Barslev  
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt.  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

- Godkendt på sidste møde.  

3. Konstituering og præsentation af Bestyrelsen 

- Formand: Flemming - valgt på Generalforsamlingen 

- Næstformand: Niels Jensen  

- Økonomiansvarlig: Leif - valgt på Generalforsamlingen 

- Sponsor/marketing: Jesper Bjørn  

- Sportslig ansvarlig: Jan Barslev  

- Suppleant: Jesper Bak  

- Suppleant: Irene Christensen  

- Herrerepræsentant: Annette Grønmann - valgt på Generalforsamlingen 

- Damerepræsentant: Amanda Turay - valgt på Generalforsamlingen 

- Der var herefter en præsentations runde af medlemmerne.  

4. Bestyrelsesseminar for ny Bestyrelse 

5. Der skal udarbejdes en strategi for Ajax. Vi tager udgangspunkt i det arbejdet der er startet 
for noget tid siden. Team Copenhagen vil gerne stille en konsulent til rådighed. Første 
møde bliver onsdag den 3. juli kl. 15.00 i Bavnehøj.  

6. Økonomi 

- Cykelevent har givet underskud. Der skal fremadrettes laves et budget, Leif tager fat i 
Mads Lyhne for at høre hvorfor der er underskud. Der skal laves en nødkonto hvor de 25% 



	  

skulle hensættes til spillere som ikke har mulighed for at deltage i stævner. 
Leif kontakter Bente for at oprette denne konto.  

- Vi skal finde ud af hvilke målere vi betaler for i cafeteriet, Leif undersøger i første omgang 
regningerne med Bente, således at vi kan se hvilke målere vi betaler for. 

7. Kontingent satser 2019 

- Der skal afholdes en ekstra ordinær generalforsamling. Den ekstra ordinære 
generalforsamling afholdes den 17. Juni 2019 kl. 18.00 i Bavnehøjhallens Pavillon.  

-  Hvor følgende skal vedtages: 

a. kontingent satser 

b. § 7 og 11 

c. konti m.v. skal ændres således at det er den økonomiansvarlige og forretningsfører 
som varetager økonomien.  

- Flemming og Annette laver et forslag til vedtægtsændringer og det sendes til øvrige B-
medlemmer på mail, hvis der er ændringer meddeles dette via mail. 

8. Sponsoraftaler  

- Der er nogle sponsoraftaler som skal genforhandles, Flemming og Leif arbejder videre med 
dette. Dame og herreselskaberne kan ikke indgå sponsoraftaler på moderklubben vegne. 
Anette Laustsen er villig til at indgår i et selskabsudvalg. Alle sponsoraftaler skal 
gennemlæses og godkendes af Niels inden de underskrives.  

- Der er indgået aftale med Flash partner om ny hjemmeside. Så snart der er noget brugbart 
så skal det godkendes af moderklubben inden den går i ”luften”.  

9. Holdgebyr sæson 2019/2020. 

- Aftalerne blev gennemgået og vedtaget og lægges på hjemmesiden.  

10. Sportslig organisering  

- Modtaget skriftligt fra Jan.   

11. Træningstider indtil den 01.07.19 

- Der er udsendt nye træningstider ved spørgsmål skal Mogens, Mathias, Jan eller Jacob 
kontaktes. Træningstiderne evalueres af ovenstående personer ved sommerferien.  

a. Mødre håndbold  

- Ønske om at de kan betale pr. gang, dette tages op på den ekstra ordinære 
generalforsamling omkring kontingent satser.  

12. Eventuelt  

a. Dameselskabet  

- Flemming gav referat fra telefonmøde med dameselskabet.  



	  

b. Herreselskabet. 

- Flemming gav også referat fra møde med herreselskabet.  

c. Stole og Borde. 

- Der er nu indkøbt stole og borde, således at vi har borde og stole til fester m.v. Maria er 
ved at undersøge hvor vi kan opbevarer dem. Bestyrelsen besluttede at indkøbe vogne til 
stolene.  

d. Mails til formanden skal sendes til formand@ajax.dk  

e. Udvalg:  

- Der skal nedsættes forskellige udvalg. Der skal arbejdes på åbenhed og sammenhold på 
tværs af klubben.  

f. Fælles drev. 

- Der oprettes et fælles drev således at alle referater fra alle udvalgsmøder og B-møder 
lægges der. 

g. GDPR  

- Vi har fået en regning på ca. 4000.00 kr. for et billede som Skive Folkeblad ejer. Det er 
vigtigt at vi fremadrettet kun bruger vores egne billeder på hjemmesiden, Facebook siden.  

 

13. Nyt møde. 

- Den 17. juni kl. 18.30 – der afholdes ekstra ordinær generalforsamling kl. 18.00. 

  
 


