Referat fra online Bestyrelsesmøde i Ajax København den 13. maj 2020.
Tilstede: Flemming Thomsen, Niels Jensen, Jan Barslev, Leif Nielsen, Daniel Svensson,
Amanda Turay , Anne-Birgitte Rasmussen (deltog i en del af mødet) og Irene Christensen
Afbud: Jesper Bjørn og Jesper Bak
Referent: Annette Grønmann Larsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
-

Tilføjelse til dagsordenens punkt 6. Kontingentsatser.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
-

Godkendt.

3. Status på støttepakkerne
-

Der er solgt 99 trøjer og ca. 350 støttebilletter. Der skal laves en opfølgning på dette. Der
arrangeres også online banko den 27. maj, som Morten DJ og Maria står for. Banko skal
også bruges til at markedsføre trøjerne. Vi skal markedsføre banko bredere f.eks på vores
hjemmeside. Det er sendt ud til alle medlemmerne via klubmodulet.

4. Status COVID 19
-

Der er søgt og modtaget lønkompensation for de ansatte. Pernille er tilbage på arbejdet
igen fra den 12. maj, Jacob og Annette fra den 18. maj.

-

Ajax København har søgt arrangementspuljen for tabt indtjening til cykeleventet. Vi har ikke
fået svar endnu.

-

Ajax København har også søgt Klubhuspuljen til renovering af pavillonen. Her har vi heller
ikke modtaget svar fra Københavns kommune endnu.

-

Cafeteriet skal males og der er bestilt ny bordplade. Carsten S og Pernille arbejder videre
med projektet. Malingen har vi fået fra Københavns Kommune.

-

Der er nødherberg i Bavnehøjhallen, Ajax har aftalen med servering af morgenmad og
sandwich. Der har været rigtig mange frivillige til at byde ind med hjælp. Vi håber at vi i
august kan holde et arrangement for at takke dem.

-

Vi er startet med udendørstræning i forhold til de retningslinjer der er fra
Sundhedsmyndighederne og DIF. Pr. den 18. maj har vi fået 2 baner i Valby Idrætspark. Vi
har fået Beach mål fra HRØ.

-

Damerne starter indendørs i Valbyhallen fra den 20. maj.

-

Der er blevet forespurgt på bødekassefest i klubhuset, pt. er det ikke
muligt, da vi kun må være 10 personer samlet.

-

Der har været afholdt møde med Carlsberg i forbindelse med at overtage fra Royal
Unibrew, Daniel og Flemming arbejder videre med dette.

-

Vi har ansøgt om at benytte Europaskolen til træning for de små hold (uden harpiks), men
desværre er det blevet udskudt pga. Covid 19. Vi håber på at København Kommune
snarest arbejder videre med åbning af aftentider.

5. Generalforsamling den 15. juni.
a. Forslag til ændring af lovene.
-

Det blev besluttet at stille forslag om at en forældre/værge pr. en Ajax spiller indtil 16 år har
stemmeret. Der stilles også forslag om at trænere og holdledere også får stemmeret, de
skal figurerer på klubmodulet under Trænere/Holdledere for at have stemmeret.

-

Passive medlemmer ændres til ”medlem af Ajax venner”.

-

Det blev ligeledes vedtaget at stille forslag om en meget lille kontingentforhøjelse fra
november måned, da kontingentsatserne ikke er steget i 3 år.

-

Begge forslag ligges på hjemmesiden under generalforsamling.

b. Valg til Bestyrelsen
-

Der er flere kandidater i spil, Flemming kontakter dem. Leif og Niels stopper i Bestyrelsen.

6. Økonomi
a. Nødherberg i Bavnehøj
-

Vi har fra 13. marts haft aftale med København Kommune om at leverer morgenmad og
sandwich til nødherberget. Aftalen er 40 pax. Og der afregnes med Københavns
Kommune.

b. Regnskab
-

Leif har udsendt en saldobalance for, indtil den 30. april. Der mangler nogle poster at blive
bogført.

-

AKS eleverne der skal spille i Ajax, betaler kontingent til AKS, Ajax skal fakturer AKS for
disse elever.

7. Sportsligt
a. Træningstimefordeling
-

Planen er under udarbejdelse og udsendes så snart den er klar.

b. Sportslig strategi
-

Sportsligt udvalg har arbejdet på en sportslig strategi oplægget blev gennemgået af Jan.
Den udsendes til Bestyrelsen så snart den er helt klar.

-

Der er indsendt ansøgning til Team Copenhagen.

8. Status selskaberne
-

Herrerne: Der arbejdes benhårdt på sponsordelen og på at optimerer
kamparrangementerne. Spillerne er stadig hjemsendt.

-

Damerne: Spilleraftalerne er næsten på plads til den kommende sæson.

9. Status på AKS
-

Der er nedsat et samarbejdsudvalg, Ajax er repræsenteret med Mathias, Stine, Jan og
Flemming. Annette G overtager Flemmings plads. Flemming er Ajax repræsentant i KG´s
Bestyrelsen. Anne-Birgitte er KG´s repræsentant i Ajax Bestyrelse.

-

Der var en bekymring om mange af personerne i samarbejdsudvalget var fra pigesiden,
men forhåbentlig arbejder alle for Ajax København i diverse udvalg.

-

Der skal ses på organisationen idet vi både får en Basket del og en E-sports del.

10. Eventuelt
-

Tøj: Irene og Annette arbejder med at få lavet holdkøbs pakker og trænerpakker. Annette
er ved at undersøge behovet for nyt spilletøj.

-

Der arbejdes med en fælles sponsorindsats for hele klubben.

-

Stormøde for trænerne, holdlederne og de frivillige: For trænere indtil og med U-11
afholdes der stormøde den 10. juni og for de øvrige den 15. juni efter Generalforsamlingen.

11. Nyt møde
-

Afholdes før Generalforsamlingen den 15. Maj kl. 17.00

