
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København tirsdag den 23. november 2021.  
 
 
Deltagere: Flemming Thomsen (FT), Eddie Derlich (ED), Jan Barslev (JB), Casper Overgaard (CO), 
Katarina Olah (KAO), Lene Oest (LO), Irene Christensen og Claus Kuno (CK). 
 
Afbud: Daniel Svensson (DS), Anne-Birgitte Rasmussen (ABR), Jesper Bak (JB) og Mathias Berg 
(MB). 
 
Referent: Annette Grønmann Larsen (AGL) 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
- Godkendt  
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
- Godkendt  
3. Årshjul  

a. Hvornår tingene gennemgås i Bestyrelsen.  
- FT har lavet oplæg til et Bestyrelses årshjul. Sendes sammen med referatet til Bestyrelsen. 

Der skal være faste punkter på møderne.  
4. Økonomi  

a. Regnskab 2021 
- CO gennemgik regnskabet indtil den 30.09.21, saldobalance var forud for mødet udsendt til 

Bestyrelsen.  
IC: Skyldigt kontingent – der er ingen skyldigt kontingent pr. den 30.09 
CK: Systemerne er ikke sat op til skyldigt kontingent, så derfor vil det ikke synligt.  
Banko skal deles ligeligt i moderklubben, dameselskabet og herreselskabet. Indtægt i 
cafeteriet tilfalder moderklubben.  
b. Budget 2022  
CO gennemgik budgettet for 2022, som var udsendt til Bestyrelsen inden mødet  
Der skal laves 2 event udover banko, der skal påsættes personer som skal være ansvarlige 
for disse events.  

5. Cafeteriet  
a. Personale/frivillige  
- CK kom med oplæg. Vi har ikke været gode til at værne om vores frivillige og der skal 
laves en indsats for at få flere frivillige. Der skal nytænkes på hele frivilligområdet. KAO og 
FT arbejder videre med dette. På den korte bane skal det løses indtil den 31.12.  



b. Ansøgning om bevilling til en gulvmaskine – det blev enstemmigt bevilliget at give kr. 
20.000,00  

6. Sportslig strategi  
a. Nuværende situation  
JB kom med status oplæg. Det har været en lang sæson med masser af brugt tid på 
træningstider, corona og at få kontrakterne i ”hus” 

7. Administrationen 
a. Status  
- Holdsport er nu vores medlemsplatform og kontingentopkrævnings platform. 
Bogføring laves via klubmodulet indtil den 31.12.21 hvor vi herefter også overgår til 
holdsport. Der skal ryddes op på ajax.dk hjemmeside, flere ting skal flyttes til 
ajaxkbh.dk.  
Vi har pt. 730 spillere og 82 trænere 
CK gennemgik AKS kost og logi, der skal arbejdes videre med at få tilrettet 
forskellige ting.  
De forskellige administrative opgaver blev beskrevet ved oplæg fra CK 

8. Nye møder  
a. Mødekalender, resten af sæsonen    
Teams møde den 9. december kl. 20.00 – 20.45.  
Fysisk møde i januar, dato kommer snarest.  

 


