
	

 
 
 
 
 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København den 16. januar 2020 
 
 
Tilstede: Flemming Thomsen, Niels Jensen, Jan Barslev, Leif Nielsen, Annette Grønmann 
Larsen (referent), Amanda Turay, Jesper Bak og  Irene Christensen 
 
Afbud: Jesper Bjørn  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

- Godkendt  

3. Sportslig organisation til Ajax  

- Der arbejdes på en ny sportslig organisation, efter vi har fået gymnasium delen. Der 
kommer mere ud om det, når det er på plads.  

4. Sportsgymnasium/kollegie 

- Ajax og KG er blevet ejer af en forening, som skal godkendes af Københavns Kommune. 
De spillere som deltager i morgentræningen skal være medlem i både Ajax og i foreningen.   

- Forslag om at AKS skal udbyde elite camps i forskellige ferier.   

- Mathias Berg er indsat som næstformand og Stine Hedelund er indsat som 
Bestyrelsesmedlem i AKS for Ajax København.  

- Der har været afholdt besøgsdage på KG, der var en hel del spillere og forældre tilstede.  

- Flemming holder møde med rektor fra KG i morgen fredag.  

- Der skal laves en kommunikation strategi således at alle får beskeder i forhold til presse 
meddelelser  mv. 

- Stine og Flemming afholder møde med Danshøjvej kollegiet for at få de sidste aftaler på 
plads.  

- Der er forslag om at bygge et kollegie ved klubhuset. Der vil være 51 boliger, fitness center. 
Næste fase er kontakt til Københavns Kommune om muligheden for at bygge på klubhus 
grunden.  



	

5. Status på E-sport i Ajax København 

- Jacob har sendt en skriftlig status. Jesper, Jacob og Annette nedsættes 
som arbejdsgruppe, for at få etableret E-sport efter sommerferien. Der blev drøftet om 
opstarten skulle være i pavillonen. Arbejdsgruppen har første møde onsdag den 29.01.20.  

6. Hjemmesiden. 

- Irene sender en liste til Annette over de ting som hun ikke har adgang til på hjemmesiden, 
herefter kontakter Annette - Mikkel Frid eller Flash for at Irene kan få de forskellige 
adgange.   

- Der skal være en AKS side. Annette kontakter Mikkel Frid for at få siden oprettet.  

- Det skal defineres hvem der har de forskellige opgaver – 
herreselskabet/dameselskabet/moderklubben  

7. Status på dameselskabet  

- Kim Bay er udtrådt som direktør og Bestyrelsesmedlem, Mathias Berg er indtrådt som 
direktør og Bestyrelsesmedlem . Bestyrelsen er ligeledes ændret: Niki Christensen, Morten 
Gullander og Michael Welms er indtrådt. Magnus Meyer er udtrådt. Carsten Sørensen 
forbliver Bestyrelsesformand.  

8. Status på herreselskabet  

- Herreselskabet ønsker at Daniel Svensson indtræder i Ajax Bestyrelse, hvorfor Annette 
Grønmann udtræder af Bestyrelsen og overgår som referent, jævnfør vedtægterne. Dette 
sker fra næste B-møde.  

9. Status strategi arbejdet  

- Udsættes til næste møde. 

10. Økonomi 

- Regnskabet for 2019 er afsluttet, der er et lille overskud i 2019.  

11. Dato for ordinær Generalforsamling 2020  

- Det bliver den 16. april 2020 kl. 18.30 i Pavillonen  

12. Eventuelt  

- Foreningsmøde i HRØ den 30. Januar kl. 19.00 – 21.30 i Brøndby. Annette deltager og 
prøver at få Søren Værnstrøm og Emil Lohse og Tor Mikkelsen med til mødet. 

- DGI møde den 29.januar på Københavns Rådhus, Niels og Jacob deltager. 

- Dialogmøde i Vesterbro lokaludvalg den 24. februar, Flemming deltager. 



	

- Der afholdes cafemøde den 28. eller 29. januar for at få flere frivillige både 
som hjælpere og til at åbne/lukke cafeteriet på hverdage og i weekenderne.  

 

13. Nyt møde  

- Afholdes den 20. Februar hvor første punkt på dagsordenen er status på strategi arbejdet.   

 


