Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København torsdag den 13. august 2020.
Tilstede: Flemming Thomsen, Eddie Derlich, Jan Barslev, Casper Overgaard , Daniel
Svensson, Anne-Birgitte Rasmussen, Irene Christensen og Amanda Turay.
Afbud: Jesper Bak og Jesper Bjørn
Referent: Annette Grønmann Larsen
1. Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
-

Godkendt

3. Status strategi arbejdet
-

Vi gennemgik strategi oplægget. Det tages op igen på næste møde. Vi er godt med i
forhold til de aftaler vi lavede.

-

Der kommer oplæg på den sportslige strategi ved Jan på næste møde.

4. Sportsligt
-

Børneudvalget holder møde torsdag den 20.08. Naman er stoppet´, Jacob udtræder og nye
kommer til. Tina F, Christian P, Mitre og Line er nye udvalg.

-

Sportschef: Mathias og Mogens

-

Talentchef: Claus Kuno og Martin Holmegaard

-

Der er gang i forældremøderne i de forskellige afdelinger. Jan kom med oplæg om det der
vises på forældremøderne – Jan deltager på de fleste forældremøder.

-

TC morgentræning afvikles tirsdage og torsdage i Bavnehøj.

-

Der afvikles kursus fredagen i træningsweekenden hvor der lægges fokus på mange
spillere i en afdeling.

5. AKS/kollegie
a. Boliger
-

Boligerne er på plads – 11 værelser. Der kommer flere til boligdelen. 9 værelser á 7000,00
og 2 værelser á 6000,00 samt Jesper Bak. Flemming og Casper tager en kontakt til revisor
for Jesper Bak husleje, da han også er ansat som vært.

-

Der er kommet nogle uforudsete udgifter og derved foreslår AKS forretningsudvalg at
nedsætte Ajax overskud på boligdelen i år et. Det er vigtigt at vi kommer godt i gang. Ajax

Bestyrelse besluttede at sende det tilbage til forretningsudvalget i AKS for
at udarbejde et forslag på hele regnskabet.

b. Madaftale
-

Ajax leverer morgenmad, frokost og aftensmad til AKS. Morgenmaden leveres fra nemlig
på kollegiet. Frokosten leveres i hverdagene på gymnasiet og i weekenderne på kollegiet.
(varm ret). Aftensmad leveres på gymnasiet.

-

Der er lavet en app hvor eleverne kan tilmelde sig til maden i weekenderne.

-

Priserne for AKS maden mener Bestyrelsen er for billig, Forretningsudvalget i AKS bedes
tage det op på næste møde.

6. Diverse opgaver:
a. Renovering af pavillonen
-

Annette gav status på renovering.

b. Cafeteriet
-

Flemming kom med oplæg på maddelen til AKS og vi vil meget gerne have en
frokostaftale, fælles spisninger, arrangementer m.m. Forslag til budget i cafeteriet
udsendes til Bestyrelsen sammen med referatet.

-

Thomas er ansat en måned, hvorefter Bestyrelsen beslutter om der skal arbejde videre
med AKS maddelen. Bestyrelsen besluttede at forlænge Thomas med en måned
(september).

-

Flemming undersøger om vi må drive mad ud af huset med levningsmiddelstyrelsen

-

Ajax foreslår at vi får hele cafeteriet, der holdes møde med Kultur V i næste møde

c. Carlsberg/Royal Unibew
-

Flemming og Daniel gav status på Carlsberg og Royal Unibew.

d. Gældende aftaler for sæson 2020/21
-

Blev gennemgået og rettet til. Vi skal senere have en snak om kontingent kontra ture for
ungdomsholdene.

e. Ansættelse med løntilskud
-

Efter vi har udvidet foreningen, bliver der flere og flere opgaver. Der mangler en strategi
omkring kommunikationsplan, der mangler nyhedsbreve og en masse ting.
Arbejdsgangene skal kortlægge.

-

Der skal laves et budget på en medarbejder i løntilskud. Casper undersøger løntilskud

f. Gulv Valbyhallen
-

KK har afsat penge til nyt gulv og tribune i Valbyhallen. Dette starter op i marts måned.

g. Ajax mail
-

Casper

-

Eddie

-

Amanda

-

Irene

-

Jan

-

Jesper Bjørn

2. del af Bestyrelsesmødet den 8. september 2020.
Tilstede: Flemming Thomsen, Eddie Derlich, Jan Barslev, Jesper Bjørn, Irene Christensen
og Anne-Birgitte Rasmussen.
Afbud: Jesper Bak, Amanda Turay, Daniel Svensson.
Referent: Annette Grønmann Larsen.
7. Status på E-sport i Ajax København
-

Der er søgt fonde og puljer, vi har modtaget 144.000,00 kr. Der er indkøbt 10 maskiner
med tilbehør.

-

Ajax har fået mødelokalet i hallen til at afholde E-sport.

-

Der nedsættes et udvalg som arbejder videre med E-sport og om vi er klar til at starte Ajax
E-sport op i uge 43.

-

Udvalget er:

-

•

Eddie

•

Jesper Bjørn

•

Jesper Bak spørges

•

Jacob Just spørges

•

Intekeri X drenge

Der afholdes feriecamp i uge 42, hvilke vi har forpligtet os til.

8. Status på Dame og Herreselskabet
-

Damselskabet kommer ud med en pænt overskud i deres regnskab. Herreselskabet
kommer med en status på Bestyrelsesmødet den 24.09.

9. Økonomi

-

Casper gav en gennemgang af regnskabet. Alle tilskud fra Københavns
Kommune er modtaget. Bestyrelsen vil gerne have en gennemgang af
konto: 1039 og 1040 på næste Bestyrelsesmøde.

-

Cafeteriet har en nedgang i indtægter pt. i forhold til samme tid sidste år.

10. Mail:
-

Eddie har været i kontakt med Per fra A-One-Solution om overgangen af vores mailsystem
til dem. Alle b-medlemmer har fået en Ajax mail. Der afholdes et møde hvor Annette,
Daniel, Irene og Bente deltager. Efter mødet flyttes alle over på det nye system.

11. Eventuelt
-

Jacob har opsagt sin stilling til fratrædelse den 30. september 2020. Flemming, Jan og
Eddie arbejder på en stillingsbeskrivelse, denne udsendes til Bestyrelsen senest i
weekenden. Her vil også indgår løntilskuds person.

12. Nye møder
-

-

Tirsdag den 17. september kl. 19.00 Flemming indkalder via Teams. Punkter til dette møde
er:
•

E-sport

•

Stillingsopslag

den 24. September kl. 19.00 via Teams.

