Referat fra Bestyrelsesmøde den 29. oktober 2020.
Tilstede: Flemming Thomsen, Jan Barslev, Jesper Bjørn Andersen, Daniel
Svensson, Casper Overgaard, Eddie Derlich, Anne-Birgitte Rasmussen, Amanda
Turay, Jesper Bak, Irene, Christensen og Claus Kuno.
Referent: Annette Grønmann Larsen
1. Godkendelse af dagsorden.
- Godkendt
2. Godkendelse af referat.
- Godkendes på næste møde.
3. Sponsor.
Der var en gennemgang af området.
4. Status på strategi arbejdet.
- Strategi på det sportslige område: Jan gav oplæg, som udsendes sammen med referatet
til Bestyrelsen. Kommentar: tænke bredde på U-17/19 spillere ind i den frivillige
strategi, som der arbejder med i øjeblikket. Lave flere tilbud til U-17/19 (bredde).
Interview af spillerne.
- På pigesiden arbejdes der på Ajax værdier.
- Vi er helt med i forhold til vores strategi, næste gang skal der arbejdes med
fokusområderne.
5. Forretningsorden.
- Eddie gav oplæg til ny forretningsorden, der arbejdes med denne fremadrettet. .
6. Økonomi.
a. Gennemgang af regnskab
- Casper gav en gennemgang af regnskabet.
• Stævne udgifterne er kommet retur, da stævnerne er aflyst pga. Covid 19. Alle
spillere har fået deres penge retur.
• Cafeteriet har ikke megen omsætning i øjeblikket og derfor ses der også en
nedgang i indtægterne i forhold til samme tid sidste år.
• Socialt partnerskab har vi modtaget bevilliget beløb.
• Vi har d.d. søgt DIF/DGI puljen for manglende indtægter pga. Covid 19,.
b. AKS madaftale
- Der var en drøftelse af nuværende aftale.
c. Bambusa sokker.

-

Ajax har lavet en aftale med Bambusa om at alle i klubben skal sælge sokker. Der er
nedsat en arbejdsgruppe.

d. Kommunikationsmedarbejder
- Tor ansættes i en 30 timer kommunikationsstilling fra på mandag den 02.11.20.
7. It Platform
Eddie gav referat fra møde med A-One Solution, mail platformene ændres i næste uge
til Outlook 365. Der bliver lavet workshop.
8. Samarbejde med Dame/Herreselskabet og Copenhagen Basket Ball
- Daniel kom med oplæg, som sendes sammen med referatet til Bestyrelsen.
9. Valg af repræsentant til Mini Ajax
- Irene og Jan deltager på næste møde, hvorefter Irene overtager posten i Bestyrelsen.
10. Stormøde i november
- Der skal findes rammer for at holde stormøde. Mødet afholdes efter den 22. november,
hvor vi håber at restriktionerne bliver lempet.
11. Eventuelt
a. Der skal laves nyt gulv i Valbyhallen fra marts til august 2021. Ajax skal finde
alternative træningstider, når valbyhallen lukkes. Europaskolen har et problem med
låsesystemet, der er bevilliget penge til ændre det. Kommunen holder møde på tirsdag
for at få løst de udfordringer som låse systemet giver.
b. Der mangler nogle adgange på hjemmesiden for at det bliver optimalt, Tor og Irene
arbejder for at få de adgange.
c. Hal lejen er suspenderet som følge af senior aktiviteterne er sat på et minimum.
12. Nye møder
a. mødekalender
- Kuno har lavet forslag til en mødekalender. Den sendes rundt i morgen til alle
Bestyrelsesmedlemmer. Mødetiden bliver kl. 17.30 til kl. 19.30. Nogle af møderne vil
blive afholdt som Team møder. Bestyrelsen har 5 dage til at komme med indvendinger
fra den er udsendt, ellers er den godkendt.

