Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2021.
Deltagere: Flemming Thomsen (FT), Daniel Svensson (DS), Eddie Derlich (ED), Jan Barslev (JB),
Casper Overgaard (CO), Katarina Olah (KAO), Mathias Berg (MB), Anne-Birgitte Rasmussen (ABR),
Claus Kuno (CK), Jesper Bak (JB), Irene Christensen (IC) og Annette Grønmann Larsen (AGL,
referent).
Afbud: Lene Oest (LO)
1. Godkendelse af dagsorden (2 min).
- Nyt fra administrationen skal på dagsordenen som punkt 7. Herefter skydes de øvrige
punkter.
- Herefter blev dagsordenen godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (3 min).
- Godkendt Referaterne til hjemmesiden, skal udsendes hurtigere.
3. AKS (FT/ED, orientering, 15 min).
a. Referat fra møde mellem KG og Ajax
- FT og ED gav referat fra mødet med KG. Der skal laves en ny samarbejdsaftale. Der er
nedsat et udvalg som arbejder på aftalen. Sidsel fra KG og CK.
- Træningstider for Ajax ligger i Ajax. AKS har ønsket træningstider fra kl. 15.00. Flere
træningstider skal søges til AKS. AGL får AKS login til foreningsportalen.
- Der oprettes et markedsudvalg. – Thomas, Tor, Mogens og Flemming er pt. i udvalget
b. Forretningsudvalg
- Bestå af KC, ED, FT fra Ajax - Anne-Birgitte, Maya og Sidsel fra KG.
- Udvalget skal arbejde med strategi og økonomi. Det er et ønske om at der hvert år
optages 60 elever. Samarbejdsudvalget bortfalder og der nedsættes ad hocudvalg.
4. Udvalg (ED, 5 min)
- ED vil gerne deltage i et af hver udvalg. ED vil gerne have oplyst hvem der sidder i de
diverse udvalg og hvilke aktiviteter der arbejdes med.
5. Herreselskabet (DS, orientering/debat, 30 min).
a. Samarbejdsaftale
- Herreselskabet ønsker at genforhandle aftalen hurtigst muligt. CK er ansat 10 timer om
ugen som administrativ medarbejder. Der er ansat en ny sælger som starter i morgen.

b. Flexbillet
- Online billetter er sat i søen til dame og herrekampe. Disse billetter kan bruges til alle
arrangementer.
c. CSR Strategi
- Det er meget svært at finde økonomi i København. 3 til 5 årig strategi med at være en
bæredygtig forening. DS 1og HS 1. f.eks at tøjet bliver genanvendelig, Køre i Elbusser.
Det vil være nemmere at få de ”store” sponsorer.
- FT: syntes det lyder spændende og hvad koster det og har vi en garanti for at det lykkes
med flere sponsor.
- CK: Vi skal have nogle firmaer med. Der findes fonde som støtter bæredygtighed som
skal søges.
- ED: Det er et kæmpe arbejde, så der skal arbejdes i tempi og man skal være klar over
hvilke arbejde der sættets i gang hvornår.
- JB: Mener at bæredygtigheden er Ajax mange medlemmer i første omgang mere end at
vi kører i El busser etc. Flagskibet skal være de mange medlemmer.
- ABR: KG arbejder med bæredygtighed, det er vigtigt at det tages forskellige tempi.
- DS arbejder videre med et oplæg. Nøglen er tempi og hvordan vi gør det.
d. Strategi elite/bredde
Samspillet mellem elite kontra bredde. Vi skal være skarpe på det hvordan det skal
lykkes. Det skal også gå relativ hurtigt
- ED: Det er vigtigt at vi definerer eliten og bredden.
- FT: vigtig diskussion som der skal bruges en del tid på.
- JB: Der skal afholdes en sportslig workshop med sportslige profiler, ansatte og
Bestyrelsen, der skal arbejde på et oplæg som skal til debat og godkendelse i
Bestyrelsen. Der skal diskuteres kultur og værdier, der skal prioriteres på f.eks.
træningstider
- ABR: Kunne der komme et oplæg til næste gang og en tidsramme.
- FT: Nedsættes en gruppe som arbejder videre med et oplæg inden næste B-møde. ED
og JB arbejder videre med dette.
- MB: Hvordan fastholder vi medlemmer/frivillige. Hvordan lykkes det med at lave en
strategi hvor man fastholder alle.
6. Haller (FT/AGL, orientering, 5 min).
a. Nobishallen
- Vi betaler hal leje og harpiksrengøring. Efter aftale med KBH kommune så sendes
regningen til dem.
b. Europaskolen
- Vi har store problemer med dem, da de glemmer at aflyse, nå de selv bruger hallen.
Flemming har talt med Rikke L og Mads Kamp om problemet. Jonas Bjørn har indkaldt
skolen til samtale for at finde en løsning på problemet.
c. Valby fra den 01.11.21
- Den åbner pr. 1. november, der er muligvis mulighed for at komme ind før. Dog bliver
hal 1 først færdig den 30. oktober.
- Fra 01.01.22 åbnes KP hallen, hvor det er muligt at booke.

7. Nyt fra administrationen (CK).
- Det er ikke lykkes at finde en ny bestyrer til cafeteriet, som kan tage 12-15 timer, det
skal ikke være en leder men en person som kan være der 2 aftener om ugen og til
kampe. Udfordringer med rengøringen når der i hverdagen er eftermiddag aften åbning
- Holdsport er helt opdateret og klubmodulet lukkes ned på medlemsdelen. Regnskabet
køres videre i klubmodulet indtil udgangen af 2021.
- Der opsættes et kamera i hallen som kan bruges på mange parameter. Kampene kan
streamers for et beløb, dog skal det undersøges med GDPR reglerne.
8. Eventuelt (15 min).
- IC: det tøj som er for småt skal afleveres til Irene som ordner det med Sportyfied.
- DS: ønske om dobbelt arrangement den 5. februar 2022 i Valbyhallen for at skabe en
fest og vise den ny renoverede Valbyhal. Hele klubben skal være til stede så alle hold
skal ikke spille kampe denne dag.
- MB: Veteran match afholdes den 3. november i Valby, der arbejdes på om hallen kan
være tilrådighed.
9. Nyt møder (AGL, godkendelse, 5 min).
- Nyt møde meddeles efter formandsskabets møde.

