Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København den 20.02.20.
Tilstede: Flemming Thomsen, Jan Barslev, Leif Nielsen, Daniel Svensson, Jesper Bjørn,
Irene Christensen.
Afbud: Niels Jensen, Amanda Turay og Jesper Bak.
Referent: Annette Grønmann Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
-

Godkendt.

3. Status strategi arbejdet
-

Blev gennemgået og der arbejdes videre med strategierne. Der laves en skrivelse til Københavns
kommune om Ajax ønsker at overtage driften af Bavnehøjhallen. Skrivelsen skal laves inden den 15.
marts – udarbejdes af Leif og Jan. Annette laver en rapport over de opgaver som hun udføre i
dagligdagen for hallen.

4. Sportsligt
a. Trænere 2020/21
-

Der arbejdes på at få trænerkabalen til at gå op. Dan Hansen bliver ny sportschef for 1.damer og U17 pigetræner. Pigesiden er udmeldt, drengesiden og børnedelen bliver udmeldt snarest. Der
arbejdes på at der skal trænes endnu mere opad.
b. Stormøde

-

Næste stormøde afvikles den 5. marts kl. 19.30 i Bavnehøj. Annette lægger det på Facebook
træner/ledergruppe. Jan, Flemming og Annette udarbejder dagsorden.
c. Trænings weekend

-

Fra den 21. – 23. august afholdes der træningslejr for alle i Ajax. Der trænes i Valbyhallerne,
Bavnehøj og Hafniahallen. Fremad Valbys klubhus er booket til overnatning. Jan og Annette
arbejder videre med planerne.

5. Sportsgymnasium/kollegie

a. Valg af repræsentant til gymnasiets Bestyrelse
-

Flemming blev enstemmigt valgt.
b. Optagelsestræning

-

Der har været afholdt en drengetræning søndag den 16. februar for kommende U-17 spillere i Ajax.
Optagelsestræning søndag den 23. februar i Hafniahallen. Der er 62 ansøgere pt. 12 håndboldpiger,
19 håndbolddrenge og resten Basketball spillere.

-

Der oprettes 2 U-19 basket hold som skal spille i den bedste række. 1 hold fra AKS og 1 hold fra
Ajax København.

-

Der indsendes optagelsesbegæring til Basketball Forbundet. (Er indsendt).

-

Der er pt. 9 som ønsker at få kollegie bolig. Vi har ønsket 10 værelser, der arbejdes på om der skal
være inventar mv. Stine og Daniel arbejder på at få kontrakten på plads.

6. Status på E-sport i Ajax København
a. Budget
-

Annette har lavet forslag til budget, der skal hentes ca. 300.000,00 kr. for at få E-sport op og stå.
Budgettet skal løbende tilrettes som vi kommer videre i forløbet.
b. Strategi

-

Der afholdes møde med Tommy og drengene på lørdag den 22. februar 2020. Jan og Flemming
deltager fra Ajax

7. Kommerciel indsats
-

Daniel har ansat en sælger på provision som skal sælge for hele klubben. Der arbejdes på at lave en
fordelingsnøgle til herre- og dameselskabet samt moderklubben.

8. Status på dameselskabet
-

Den nye Bestyrelse er i gang med forskellige tiltag.

9. Status på herreselskabet
-

Daniel gav en status.

10. Økonomi
-

Intet pt. da vi ikke har fået regnskabet retur fra revisor. Leif, Flemming og Annette udarbejder
budget på lørdag den 22. februar.

11. Eventuelt
a. Afslutningsfest 16. maj 2020

-

Trivselsudvalget har foreslået en ny måde at afvikle afslutningsfesten. Det er
allerede besluttet at afslutningsfesten for og med U-9 afvikles den 25.04 i
Hafniahallen i forbindelse med Hafniahallens fødselsdag.

-

Forslaget blev vedtaget og Trivselsudvalget arbejder videre med dette tiltag.
b. Møder:

-

Der er kommet følgende indkaldelser til møder:

-

Netværksmøde i HRØ den 23.03.20 kl. 19.00 på HRØ kontor- Flemming deltager

-

Møde i Københavns kommune den 09.03.20 kl. 18.00 – 20.00 på Københavns Rådhus – samarbejde
mellem foreningen og kommunen. Annette og Daniel deltager

-

Møde om det nye Hafnia kollegiet den 04.03.20 kl. 17.00 – 18.00 i Hafniahallen. Ajax deltager ikke i
dette møde.
c. Lotteri.

-

Daniel og Annette har holdt møde med Kræftens Bekæmpelse om lotteri. Der kommer mere om
det snarest da vi afventer skrivelse fra dem.
d. Gulvet i Valbyhallen.

-

Flemming har deltaget i møde vedr. gulvet i Valbyhallerne, forslag at Valbyhallerne lukkede i 6
måneder så laver de gulvet i alle hallerne eller 5 måneder for hver hal. Flemming har afvist disse
forslag og afventer nye forslag.
e. Tøj:

-

KG har lavet en aftale om at spille i Hummel. Sportyfied skal komme med et forslag til tøj til basket
delen da Adidas ikke kan leverer basket tøj.

12. Nyt møde
-

Der blev ikke aftalt nyt møde. Annette sender forslag til dato sammen med referatet.

