
	

 
 
 
 
 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København torsdag den 22. april 2021.  
 
 
Tilstede: Flemming Thomsen (FT), Eddie Derlich (ED), Jan Barslev (JB), Casper 
Overgaard (CO), Daniel Svensson (DS), Anne-Birgitte Rasmussen (ABR), Amanda Turay 
(AT), Claus Kuno (Kuno), og Irene Christensen (IC) 
 
Afbud: Jesper Bak (Bak) 
 
Referent: Annette Grønmann Larsen (AGL) 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt. Følgende punkt tilføjes: Dameelite Basketball hold  

- Ændringer i dagsordenen i forhold til ovenstående.  

- Punkt 5: Dameelite Basketball hold 

Punkt 6:  nyt møde 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
- Godkendt  

3. Generalforsamling den 7. maj. 

a. Mødeform: vi afventer lige forsamlingsforbuddet men ellers bliver den afholdt som delvis 
online/delvis fysisk i Klubhuset. Kuno undersøger elektronisk stemme, hvis det skulle blive 
nødvendigt.  

b. Dirigent  
- Jannik har accepteret at være dirigent. AGL laver en drejebog til dirigenten.  

c. Valg  

- Formand: FT ønsker genvalg  

- B-medlem: Katarina Olah ønsker at stille op til valg. 

- Suppleanter: IC og Bak ønsker genvalg  

- Kontingent – forslag til ændring for U-8 til U-11 fra november kvartal.  
 
 
 



	

 
 
 
 

d. Indkomne forslag. 
- Bestyrelsen ønsker at stille forslag om organisationsændring, således, at Bestyrelsen udvides med 

et medlem til at varetage orienteringen af de forskellige udvalg som Ajax repræsenterer. Lene Oest 
ønsker at stille op til denne post. 

- Kuno og AGL laver forslaget til vedtægtsændring og sender til Bestyrelsen.  

e. Regnskab 2020: CO gennemgik regnskab 2020.  

f. Regnskab 2021: Realiseret tal for første kvartal ligger på budget.  

g. Arrangement efter generalforsamlingen: FT, AT og AGL arbejder videre med dette og afventer 
om forsamlingsforbuddet bliver ændret.  

4. Kies  

- Flemming gav en status.  

5. Dameliga Baskethold.  

- ED har udsendt skriftlig orientering. Hørsholm damebasket hold har forespurgt Ajax om de må 
spille for vores klub. FT og ED arbejder videre med dette.  

- Der er nedsat et Basket udvalg: 

o Zelko er tovholder  

o Jesper Sørensen  

o Birte Bay  

o Anja Andersen (Børnebasket fonden) 

6. Nyt møde, fredag den 7. maj 2021 kl. 17.00 i Klubhuset (før Generalforsamlingen).  
 
 

 

 

 


