Referat fra online Bestyrelsesmøde i Ajax København den 17. marts 2020.
Tilstede: Flemming Thomsen, Niels Jensen, Jan Barslev, Daniel Svensson, Amanda
Turay og Jesper Bak.
Afbud: Irene Christensen, Leif Nielsen og Jesper Bjørn
Referent: Annette Grønmann Larsen

1. Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
-

Godkendt

3. Økonomi
a. Regnskab 2019
-

Regnskab 2019 er kommer retur fra revisor. Der er et overskud på kr.:

-

Der er overskud i cafeteriet på kr.: 120.000,00 hvilke er et meget fint resultat.

-

Der var nogle spørgsmål til nogle af posterne i regnskabet. Disse spørgsmål sendes til Leif
og Bente således at vi får svar på disse spørgsmål inden Generalforsamlingen.

b. Budget 2020
-

Hallejen er gået i 0 i 2019, derfor er hallejen ikke medtaget i budget 2020, da vi regner med
at det også bliver status quo i 2020/21.

-

Der er budgetteret med et overskud på cafeteriet på 15.000,00 pr. måned.

-

Klubhuset er også budgetteret med et overskud.

-

Der er også budgetteret med overskud på sponsorer. Daniel har holdt møde med Jesper
Bjørn og her blev aftalt at der skal oprettes en sponsorvæg i hallen. Der skal holdes et
sponsorarrangement i Bavnehøj når vi igen kan være i hallen.

-

De lokale erhvervsdrivende skal aktiveres. Daniel kontakter Jesper og Christina Bjørn.

-

Der arbejdes på en fælles sponsoraftale ud fra en fordelingsnøgle.

-

Alle sponsorer afventer situationen i Danmark og vender retur, når de kender situationen
efter COVID 2019.

-

Der arbejdes i øjeblikket på de sponsorer som pt. er i Ajax, om muligheden for at få et
større sponsorat.

c. Kontingent satser til sæson 2020/21
-

Jan og Annette kommer med forslag om kontingentsatser til den
kommende sæson.

4. Generalforsamling
-

Generalforsamlingen er flyttet til den 13. maj 2020, pga. COVID 2019. Annette kontakter
Irene for at lægge det på hjemmesiden.

a. Dirigent
-

Daniel spørger Jannik om han vi være dirigent. Jannik har accepteret at være dirigent.

b. Valg til Bestyrelsen
o Leif er på valg – ønsker ikke genvalg
o Jan B er på valg – ønsker genvalg
o Niels er på valg – ønsker ikke genvalg
o Suppelanterne er på valg
Irene er på valg – Annette undersøger om Irene ønsker genvalg
Jesper er på valg – ønsker genvalg
c. Ændringer af Ajax love
-

Der var et forslag om at trænere/ledere skulle være medlem af Ajax.

-

Der var også et forslag om at forældre/værge har stemmeret for deres barn/børn. En
stemme pr. barn der er indmeldt.

-

Flemming, Niels og Annette arbejder videre på at komme med et forslag til
generalforsamlingen.

5. Valg til Vesterbro Lokaludvalg
-

Annette kontakter Vesterbro Lokaludvalg om vi skal finde en repræsentant eller om vi skal
opstille en.

6. Generalforsamling DGI den 26.03.20
-

Er udskudt til den 28. Maj.

7. Repræsentantskabsmøde i HRØ den 16.05.20
-

Flemming og Jan deltager.

8. GoodiePack.
-

Der har været afholdt møde med GoodiePack som er en digital løsning, for de små
erhvervsdrivende, hvor man kan få rabat på dem som tilmelder sig.

-

Dette er et spændende tilbud. Det koster 1000,00 kr. om måneden i service
og 30 øre pr. sendt sms.

9. Status på E-sport i Ajax København
-

Der har været afholdt møde med ”Tommy og vennerne”. Jesper og Fleming holder møde
igen med dem. Mødet afholdes når vi igen kan holde møder.

-

Der søges fonde/firmaer i øjeblikket for at kunne starte E-sport op.
Følgende søges/er søgt:

-

o

Novo Nordisk

o

Nykredit

o

Spar Nord

o

Nordea Fonden

o

Tryg Fonden

o

Sparkassen Sjælland Fonden

o

Foreningspuljen

Vi håber på at kunne starte op i august 2020.

10. Sportsligt
-

Der arbejdes i øjeblikket på at skaffe trænere til alle hold. 1. og 2. Hold i afdelingerne er
næsten lukket. Den sportslige ledelse har afholdt møde for at lægge strategi for den
kommende sæson. Der afholdes online møde igen i næste uge.

11. Eventuelt
-

Der søges lønkompensation på Pernille og Annette da de er hjemsendt pga. COVID 2019.
Annette kontakter Bente om dette. Flemming undersøger om Jacob også skal indgå i
denne.

-

Helge stopper som suppleant i KIES Bestyrelse. Det opfodres til at alle melder sig ind i
Bestyrelsen. Der skal sendes en mail til Lena Vorborg – lena@kies.dk.

-

Carsten Grønmann er Ajax repræsentant i KIES Bestyrelse. Carsten inviteres til et
Bestyrelsesmøde når vi igen har mulighed for at holde møder - for at få en status.

-

Herreselskabet har sendt alle spillerne hjem, de søger også lønkompensation.

12. Nyt møde
-

Der afholdes online Bestyrelsesmøde den 16. april kl. 17.00. Flemming indkalder

13. Status AKS og AKS boliger
-

Stine har besøgt kollegiet og der arbejdes på at få et kontraktoplæg.

-

Eleverne skal inviteres på besøg på kollegiet.

