
 
 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde den 26. november 2020. 
 
Tilstede: Flemming Thomsen (FT), Jan Barslev (JB), Jesper Bjørn Andersen (JBA) - afbud, 
Daniel Svensson (DS) – afbud, Casper Overgaard (CO), Eddie Derlich (ED), Amanda Turay 
(AT), Jesper Bak (Bak), Irene, Christensen (IC) og Claus Kuno (CK). 
 
Referent: Annette Grønmann Larsen (AGL) – afbud (CK er referat i stedet for) 
 

1. Godkendelse af dagsorden.  
- Godkendt  
 
2. Godkendelse af referat (Beslutning - FT – 3 min). 
- Referatet blev godkendt. 
 
3. Udviklingsplan (Diskussion – FT/JB – 25 min) 
- Der skal sættes punkter på i vores udviklingsplan for 2021 
- Der er lige nu lagt delmål ind omkring økonomi og plan for stormøder, de øvrige 

punkter skal indarbejdes senest start januar 2021. 
o Basketball skal uddybes i udviklingsplanen. 
o Administrationen skal medtages i forhold til udviklingsplan 

 
4. Økonomi 

a. Gennemgang af budgetopfølgning (Opfølgning – CO –5 min) 
i. Fremsendte regnskabstal blev gennemgået. 

ii. Overordnet konklusion er, at vi for 2020 kommer lavere ud på 
omsætning, men ligger tæt på det budgetterede resultat. 
 

5. Forslag til ny linie på KG (Beslutning – FT – 15 min). 
- Der er sendt bilag ud forud for mødet. Bilaget blev drøftet. 

o Det er formentlig ikke fra start sommeren 2021, men fra sommeren 2022 
- Bestyrelsen er positiv stemt 
- Bestyrelsen vil gerne afvente et strategisk oplæg fra samarbejdsudvalget på AKS 

 
6. It Platform (Orientering – ED –5 min). 
- JB og IC har udfordringer med at blive koblet op på O365 
- Jesper Sørensen (Basketball) skal også have en ajax.dk mail 

 
7. Sammenlægning (Orientering – DS –10 min). 
- Punktet udgår på dette møde og medtages på næste møde den 10. december 2020  

 
8. Bestyrelsesmedlem herreselskabet (Beslutning – FT – 10 min). 
- Moderklubbens bestyrelsespost i herreselskabet blev drøftet. 

 
 



9. Bestyrelsesmedlem KIES (Beslutning – FT – 10 min). 
- Dette punkt skal ses i sammenhæng med punkt 8. 
- Moderklubbens bestyrelsespost i KIES blev drøftet. 

 
10.  Nyhedsbrev (Orientering – CK – 5 min). 
- Punkter som skal med i nyhedsbrevet, det skal være Tor/CK i hænde senest mandag 

morgen 30. november 2020 
 

 
11. Eventuelt  

a. IC: Undervisning i Sideline efterspørges 
b. Træningstøj ➔ AGL har viden om dette punkt 
c. AJAX jakker ➔ Vi afventer nye modeller 
d. Mini AJAX ➔ Tak for sponsoratet af AJAX mundbind 
e. ED: Godt initiativ omkring opslaget i forhold til TV2’s indslag med diversitet 
f. Børneudvalget er kommet godt i gang med Erik Granly, Christian Poulsen og 

Tina Fensdal 
g. Bente har startet veteranhåndbold op. Det kører fredag formiddag i Bavnehøj. 
h. Juletur til Løgumkloster for U13 og U15 

i. Carsten Sørensen kommer med oplæg omkring sikring af Corona 
forholdsregler. Dette oplæg bliver sendt til FT 

 
 

12. Nye møder 
- Næste møde er 10. december 2020  

 
Aktions: 

- Administrationen: Skal indkalde punkter til udviklingsplan 2021 fra de forskellige 
udvalg 

- Økonomiudvalget: Budget 2021 skal forberedes og CO sender grundlag ud til 
budgettering søndag den 29. november 2020. Grundlaget sendes ud til relevante 
personer/udvalg. 1. udkast skal være CO i hænde senest mandag den 7. december 
2020 kl. 16.00. 


