Referat fra online Bestyrelsesmøde i Ajax København torsdag den 4. februar 2021.
Tilstede: Eddie Derlich (ED), Jan Barslev (JB), Casper Overgaard (CO), Daniel Svensson
(DS), Anne-Birgitte Rasmussen (ABR), Amanda Turay (AT) og Claus Kuno (CK), Jesper
Bak (Bak) og Irene Christensen (IC).
Ikke tilstede: Flemming Thomsen (FT) og Jesper Bjørn (JBA)
Gæster: Tor Mikkelsen (TM) deltog i punkt 3 og 4
Referent: Annette Grønmann Larsen (AGL)
1. Godkendelse af dagsorden
2. Punkt 9 udgår og skal på dagsordenen til næste møde, herefter blev dagsordenen
godkendt. Jesper Bjørn er udtrådt af Bestyrelsen.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.

-

Referatet blev godkendt med følgende tilføjelse: under punkt 4 udlod JB at stemme.

4. Oplæg til overordnede strategiproces
- Kuno kom med oplæg, udsendes sammen med referatet til Bestyrelsen.
5. Oplæg til kommunikationsstrategi
- TM kom med oplæg, udsendes sammen med referatet.
6. Royal Unibrew
Eddie gav referat fra møder med Royal Unibrew
7. Ansættelser:
a. Børnekonsulent
- Kristian Buhl er ansat pr. den 1. marts 2021 i 25 timer. Der har vært 19 ansøgninger, hvor
de 7 var indkaldt til samtale med JB og Kuno.
b. AKS madaftale (kok)
- Vi har lavet en aftale med Unik Food som kobler en kok til at lave maden, de starter når
eleverne igen er tilbage på gymnasiet og kollegiet.
8. Regnskab/budget
a. Regnskab 2020

- Der var en gennemgang af regnskabet. Regnskabet bliver herefter sendt til revisor til
godkendelse.
b. Budget 2021
- Resultatet er på ca. 4000,00 kr.
c. Bambusa Sokker
- Salget er nu afsluttet og afdelingernes penge for salget er indsat på holdkontoerne.
- Processen skal ændres til næste gang. Der har været et svind på 47 par sokker.
- IC: Corona var en udfordring. Bedre tid til salg m.m.
9. Sportslig organisation 2021/22
- Udgår, tages op på næste møde. JB har meldt ud til børnetrænerne om håndboldskole
2021. Der afholdes et virtuelt træning med ligadamerne. Herrerne skal også lave en virtuel
træning. JB kontakter dem.
10. Eventuelt
- Carsten Sørensen har lavet nyt dommerbord i hallen.
-

Kuno bliver facillitator på strategi processen.

11. Nyt onlinemøde, torsdag den 25. februar 2021 kl. 17.30

