Referat fra online Bestyrelsesmøde i Ajax København torsdag den 16. april 2020.
Deltagere: Flemming Thomsen, Niels Jensen, Jan Barslev, Leif Nielsen, Daniel
Svensson, Amanda Turay og Irene Christensen
Ikke tilstede: Jesper Bak og Jesper Bjørn
Referent: Annette Grønmann Larsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
-

Tilføjelse punkt 5 b: Ændring af love

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
-

Godkendt

3. Intern kommunikation
-

Det er vigtigt at få informeret bredt ud i denne tid, når vi ikke kan mødes fysisk. Kontakt
gerne via telefon eller cc på mails.

4. Økonomi
a. Regnskab 2019
-

Er godkendt af revisor.

-

Alle afdelinger bedes betale diverse stævner m.m. på klubmodulet.

-

Jan vil gerne sende en mail ud til alle medlemmerne inden kontingentopkrævningen. Leif
undersøger med Bente om hvornår mailen vedr. kontingentopkrævningen udsendes og
meddeler Jan dette.

b. Budget 2020
-

Budgettet kan skulle ændres/opdateres i forhold til Covid 19. Bestyrelsen ser på dette i
august 2020.

c. Kontingent satser til sæson 2020/21
-

Vi fastholder kontingentsatserne i dette kvartal. Jan og Annette kommer med forslag til
sæsonen 2020/21 inden næste B-møde.

5. Generalforsamling den 13. maj 2020.
a. Ændring af dato pga. COVID 19

-

Da vi endnu ikke må være flere end 10 personer tilstede sammen, ændres
datoen for generalforsamlingen endnu engang. Ny dato bliver den 15. juni
kl. 18.30. Irene ændre det på hjemmesiden.

-

DGIs jurister har meddelt at det er muligt at ændre datoen udover terminen i lovene, da det
er en meget speciel situation Danmark pt. er i.
b. ændring af lovene.

-

Niels, Flemming og Annette kommer med forslag til ændring af lovene vedr. hvem der har
stemmeret. Forslaget skal udsendes inden næste B-møde.

6. Sportsligt
a. Træningstimefordeling
-

Jan og Annette arbejde på at lave en ny træningstimefordeling.

-

Vi mangler træningstimer, Flemming arbejder på om vi kan få tildelt 2 dage på
Europaskolen.

-

Vi har pt. 13 sene træningstider, der skal laves en prioritering af hvem der skal have de
sene tider udover sekunda damer og herre.

-

Basket delen skal have aftentider, hvilke er en overraskelse ud fra tidligere meldinger. De
ønsker en ugentligt træningstid til at afvikle kampe i, der undersøges hvor mange kampe
der skal ligge på hverdage. Annette har søgt en fredagstid som kan bruges til Basket
træning.

-

Vi regner med at kunne sende en fordeling ud sidste i næste uge.

b. Sportslig strategi
-

Der afholdes møde senere i aften, hvor alle områderne skal komme med oplæg til den
sportslige strategi.

c. Trænere til sæson 2020/21
-

Der arbejdes på at få de sidste trænere på plads. Der er/bliver meldt ud på SoMe når
trænerne i en afdeling er på plads.

d. Status Team Copenhagen til den kommende sæson
-

Jan har sendt en ansøgning til TC til den kommende sæson. Der er lavet en samlet
ansøgning for både håndbold og basket, som ønsket fra TC.

7. Status selskaberne
-

Herreselskabet:
Spillere og trænere er hjemsendt og der søges kompensation. Der er spillere som har
afgivet en månedsløn for at hjælpe i denne Covid 19 tid.

-

Der forventes en stor nedgang på sponsorindtægterne.

-

Det har været en utilfredsstillende sæson på det sportslige.

-

Dameselskabet.

-

Daniel kunne oplyse at det sportslige setup på damerne ser godt ud til den
kommende sæson.

8. Eventuelt
a. Online banko: der arbejdes på at lave et online banko. Trivselsudvalget skal finde en dato,
dette skal sammenholdes med den støttepakke som er i omløb og ikke er afsluttet endnu,
anden fase sættes i gang nu. Daniel og Tor arbejder på dette. Trivselsudvalget holder
online møde torsdag den 23. april.
b. Gulvet i Valbyhallen: Desværre er de ikke gået i gang med at renoverer gulvet i
Valbyhallen, da hallen er udtaget til nødberedskabet. Arbejdet med gulvet starter i marts
2021 og skal være færdig med udgangen af juli 2021.
c. Halifax Burger har indgået samarbejde med Ajax, de har leveret brød til
morgenmad/sandwich til nødherberget i Bavnehøj. Der bliver lagt en opfordring til at støtte
dem enten med Take away eller gavekort på SoMe.

9. Nyt møde
-

Der afholdes online møde den 13. maj 2020 kl. 17.00 – 20.00.

