
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde i Ajax København tirsdag den 25. januar 2022.  
 
 
Tilstede: Flemming Thomsen (FT), Eddie Derlich (ED), Jan Barslev (JB), Casper Overgaard (CO), 
Katarina Olah (KAO), Mathias Berg (MB), Lene Oest (LO), Nynne Afzelius (NA), Claus Kuno (CK) og  
Irene Christensen (IC).  
 
Afbud: Daniel Svensson (DS), Jesper Bak (Bak) og Annette Grønmann Larsen 
 
 

1. Velkomst til Nynne fra KG  
- Nynne blev budt velkommen og der var en præsentation af de øvrige medlemmer.  

 
2. Godkendelse af dagsorden  
- Godkendt. 

 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde  
- Godkendt.  

 
4. Nuværende situation  
- Mad aftale AKS:  
- Denne er opsagt og udløber den 31. marts 2022. Leverandøraftalen er ligeledes opsagt til 

den 31. marts 2022. 
- Basketball: 
- Vi har ca. 60 medlemmer i Basketball afdelingen, hvor de 9 medlemmer er børn i alderen 9-

11 år. Børneafdelingen træner på Ellebjergskole og på KG.  
- Samarbejdsaftale AKS: 
- Der er indgået ny samarbejdsaftale mellem KG og Ajax København. Forretningsudvalget 

består af Nynne, Maya og Sidsel fra KG og Eddie, Flemming og Kuno fra Ajax København. 
Mogens og Jesper deltager på møderne dog uden stemmeret.  

- E-sport 
- Der er pt. 46 medlemmer. Peter er ansat som afdelingsansvarlig for E-sporten. Der er lavet 

en aftale med Vesterbros Ungdomsgård, hvor vi har 15 computere tilrådighed.  
- Cafeteriet: 
- Vi er kraftigt udfordret på frivillige.   

 
5. Valg til lokaludvalg/Folkeoplysningsudvalget  



- Valby lokaludvalg: 
- Gitte Butler er opstillet fra Ajax København.  
- Kongens Enghave lokaludvalg: 
- Vi har ikke opstillet en person til dette udvalg, da ingen har ønsket at stille op og vores 

opfattelse er at de i dette udvalg ikke har fokus på sporten.  
- Folkeoplysningsudvalget: 
- Desværre kom vi ikke ind i dette udvalg, men både DGI og Helle Barslev sidder i udvalget.  

 
6. Administrationen. 
-     Flemming overtager administrationen fra Kuno.  

             Vi har fået integreret holdsport, Billy    regnskab og Salary løn 
 

7. Cykelevent. 
- Herreselskabet afvikler et cykelevent den 25. marts. 1. damer ønsker en cykel. 

Moderklubben anbefaler at der afvikles et cykelevent igen til efteråret.  
 

8. Sportsligt.  
- Der arbejdes i øjeblikket for at få trænerkabalen til den kommende sæson til at gå op. Der 

afholdes stormøde for børnedelen den 10. februar.  
 

9. Nye møder  
Næste møde afholdes den 10. marts 2022 kl. 18.00  

 


