Referat fra B-møde den 15. juni 2020.
Tilstede: Flemming Thomsen, Jan Barslev, Leif Nielsen, Niels Jensen, Jesper Bjørn, Jesper Bak,
Amanda Turay, Anne-Birgitte Rasmussen, Daniel Svensson og Irene Christensen
Referent: Annette Grønmann Larsen
1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
2. Godkendelse af referat
- Godkendes næste gang.
3. APPBuild.
- Vi har fået et tilbud med APP som digital medlemskab hvor der kunne ligge sponsor
tilbud, nyhedsbreve m.m. Dette kunne også være et tilbud for AKS eleverne med tilbud
på biograf billetter m.m.
- Daniel, Familien Bjørn og Annette arbejder videre med det. Tor og Lars H forespørges
om de vil hjælpe.
4. Dame og Herreselskabet
- Der arbejdes på at lave en løsning på at dame og herreselskabet arbejder mere og mere
sammen – Mathias, Daniel, Skau Partnere og Christian Lønborg arbejder på en løsning,
som skal præsenteres for Bestyrelsen.
5. Microsoft mailsystem
- Vi har en barder aftale med A-one Solution og de vil gerne ændre vores mail til
Microsoft. Bestyrelsen besluttede at vi sætter dette i gang. Det er et ønske at alle Bmedlemmer har en Ajax mail.
6. Generalforsamling.
a. Valg af B-medlem og Økonomiansvarlig
- Casper Overgaard stiller op som Økonomiansvarlig og Eddie stiller op som B-medlem
-

b. Forslag til ændring af lovene
Flemming begrunder forslaget om stemmeret. Jan begrunder forslaget med kontingent
forhøjelse.
c. Regnskab og budget.
Leif giver en gennemgang af regnskabet. Budgettet fremlægges også af Leif. Der bliver
holdt møde med dame, herre selskabet og moderklubben omkring sponsorer.

7. Eventuelt
- Klubhuspuljen
- Vi har søgt klubhuspuljen til renovering af Pavillonen. Vi afventer KBH. Kommune.
8. Nyt møde.
- Næste møde afholdes den 13. august 2020 kl. 17.00 – 20.00
Vedtaget efter generalforsamlingen.
Konstitution:
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Eddie Derlich blev valgt som Næstformand
Jan Barslev blev valgt som Sportslig ansvarlig

