
	

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

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

- Godkendt  

3. Status sportsgymnasium  

- Der er udsendt oplæg til samarbejdsaftale og opgavebeskrivelse, den skal rettes til før vi 
kan godkende den. Niels gennemgår den også for de lovmæssige paragraffer. Udvalget 
arbejder videre med dette.  

4. Status på E-sport i Ajax København 

- Der har været E-sport på camp i efterårsferie, det har været en stor succes. Vi arbejder på 
at få det implementeret i Ajax muligvis som fastholdelse af de medlemmer som stopper 
med at spille håndbold. Det kunne være i klubhuset. Der arbejdes på at få midler igennem 
puljerne.  

5. Ekstra ordinær generalforsamling  

- Vi skal gennemgå vores vedtægter inden vi afholder en ekstra ordinær generalforsamling.  

6. Status på dameselskabet (Bestyrelse) 

7. Der arbejdes på at udvide bestyrelsen. Før det kan ske skal der afholdes en ekstra ordinær 
generalforsamling. Der var forskellige kandidater oppe. Det blev besluttet at Flemming 
arbejder videre med kandidater til en udvidet bestyrelse.  

8. Status på herreselskabet  

- Der var en orientering om herreselskabet.  

9. Status strategi arbejdet  

- Udviklingsplanen blev gennemgået og vi er pt. helt med i forhold til de opgaver der skulle 
være færdige i oktober/november. 

10. Kies. 

- Flemming har holdt møde med forstanderen på Kies. Kontrakten blev godkendt. Kies arbejder 
på en Kies hal, men byggetilladelsen er væk, Jan kunne dog oplyse at byggetilladelse aldrig er 
blevet godkendt. Ajax kunne bruge den når der ikke er Kies aktiviteter.  

 



	

11. Økonomi 

a. Gennemgang af regnskab 

- Leif gennemgik regnskabet. Leif har fundet vores EL skab, Leif arbejder videre med at finde 
ud af hvordan kommunen afregner.  

b. Ansøgning af klubhuspuljen  

- Klubhus puljen er åben nu for ansøgning til midler som frigives i 2022. Vi undersøger om vi 
har mulighed for at søge til cafeteriet, AGL kontakter Camilla i kommunen.  

c. Bestyrelses ansvarsforsikring  

- Vi er i gang med at indhente tilbud. Det undersøges også om vi har forsikring. Vi har ikke 
en forsikring, og det skal vi have.  

12. Sportsligt 

- Der afholdes træner/leder stormøde den 31.10.19 i Hafniahallen. 

- Det går godt i de forskellige afdelinger. Der afholdes løbende forældremøder i de 
forskellige afdelinger hvor Jan deltager.   

13. Bestyrelsestur til EM i januar  

- Det bliver den 19.01, AGL bestiller billetter.  

14. Eventuelt  

- Trivselsudvalget har holdt møde og besluttet terminer for følgende arrangementer: 

• Den 04.12.19 Banko i Bavnehøj 

• den 08.12.19 Børnedag i Bavnehøj 

• den 14.12.19 Seniorjulefrokost i Klubhuset 

• den 25.04.20 Afslutningsarrangement for U-6 til U-9 i Hafniahallen 

• den 16.05.20 Afslutningsfest for U-10 og opefter i Bavnehøj og klubhuset  

• den 10.10.20/24.10.20 opstartsfest for senior  

• den 02.12.20 Banko i Bavnehøj 

• den 19.12.20 Seniorjulefrokost i klubhuset  

• den 24.04.21 Afslutningsarrangement for U-6 til U-9 i Hafniahallen  

• den 22.05.21 Afslutningsfest for U-10 og opefter i Bavnehøj og klubhuset  

- Ny hjemmeside. 

- Den nye hjemmeside går i ”luften” på fredag den 01.11.19 kl. 12.00, skulle der være 
ændringer eller tilføjelser skal de meddeles til Irene.  

 



	

 
15. Nyt møde  

- Næste møde afholdes den 25. november kl. 17.00  
 


