Velkommen til årets generalforsamling i Ajax
København.
Vi har endnu engang haft et år fuld af aktiviteter og selvfølgelig
håndbold.
Organisatorisk
Bestyrelsen deltog før sommerferien i 2016 i et
klubudviklingsforløb, som en del af vores samarbejde med Team
Copenhagen. Klubudviklingsforløbet blev faciliteret af Sporthouse
og har blandt andet resulteret i en opdateret udviklingsplan, en
talent- og elitestrategi og en strategi for rekruttering og
fastholdelse. Et arbejde som skal være med til at sikre udviklingen
af Ajax København i de kommende år.
Jeanne har igen i år ydet et stort arbejde med at holde styr på
klubbens økonomi, men hun har også fået samlet sig et stærkt hold
som er med til at løse de mange opgaver der ligger under denne
post. Stor tak til Jeanne, Bente, Elvir og Jumbo for deres indsats.
Det blev i 2016 at vi styrkede den sportslige organisation og
ansatte to sportschefer – Mathias Berg på pigesiden og Mogens
Weis på drengesiden. De to sportschefer har ansvaret for
talentudvikling og for at skabe sammenhæng til de to professionelle
selskaber.
Bestyrelsen benyttede også 2016 til at evaluere behovet for
administrativ hjælp på kontoret. Konklusionen blev, at vi som klub
ikke har administrative opgaver svarende til en fuldtidsstilling. Vi
har derfor nedlagt stililingen på kontoret pr. 31. marts 2017.
Det var også i 2016, at Københavns Kommune indviede de nye
omklædningsfaciliteter i Bavnehøjhallen i efteråret og det betød
også nyt større kontor til Ajax. Det sætter vi selvfølgelig pris på.

Aktiviteter
Den forgangne sæson har – som altid, fristes man til at
sige – budt på en masse aktiviteter.
Traditionen tro startede vi sæsonen 2016/2017 med at alle
klubbens ungdomshold deltog i Albertslund stævnet. Vi deltog med
21 hold. Vi havde 7 hold i finalerne og resultatet blev, at vores U16
drenge, U16 piger og U18 piger vandt finalekampene.
I sommerferien sponsorerede SOS Dansk Autohjælp et ophold på
Kirill Lazarov Camp7 i Makedonien for 2 af vores trænere og 6 af
vores spillere. Det var en stor oplevelse for de heldige og tak til
Sass for muligheden.
I sommeren 2016 introducerede Pernille fællesspisninger i
Cafeteriaet for trænere og ledere. Et rigtig godt tiltag, der er med
til at øge det sociale fællesskab i klubben. Det er blevet til mange
rigtig dejlige timer med god mad og dejligt samvær. Tusind tak til
Pernille for det tiltag og ikke mindst til hendes familie som
utrætteligt hjælper til.
Vi holdt et regelkursus i august. Flere af vores trænere og et par
forældre deltog. Super initiativ, da det er vigtigt, at vi kan stille
med dygtige repræsentanter til døm-selv-kampe.
Som noget nyt var vi i 2016 på en samlet træningslejr til
Løgumkloster. En fantastisk tur med mere end 200 deltagere fra
Ajax. En tur hvor vi blev rystet sammen på tværs af alle
aldersgrupper. En særlig tak til Carsten for både ide, planlægning
og gennemførelse af denne store fælles tur som vi gentager i 2017.
Igen i år har vi afholdt camps (håndboldskoler) både i sommer- og
efterårsferien for vores unge årgange. Vigtige arrangementer, så
vores unge medlemmer har mulighed for at få gode
håndboldoplevelser i deres ferier.
I september holdt vi nu for 16. år i træk vores traditionelle BDO
Cup. Stævnet blev udvidet til også at omfatte U14 hold og antallet
af deltagende hold har udviklet sig fra 54 hold i 2014 til 72 hold i
2015, 89 hold i 2016 og målet er at få mere end 100 hold til
stævnet og opnå et overskud på 150.000 kr. Penge som kan gå til

træningslejre, harpiks og andre ting som styrker
træningsmiljøet. Irene, Flemming, Leif og Helge yder et
kæmpe arbejde med at afvikle dette store og flotte stævne. Der
skal lyde en stor tak til alle der hjælper til.
I november blev der afholdt en træneruddannelsesdag med start i
Bavnehøj, hvor der dels var praktik i hallen med U14 spillere og
efterfølgende opfølgning og teori i pavillonen. Herefter gik turen til
den svenske klub Lugi, som har helt imponerende 65 hold i
turneringen. Lugi fortalte om den filosofi de arbejder efter og det
giver stof til eftertanke i Ajax, som er Danmarks største
håndboldklub men kun kan bryste sig af 27 antal hold.
2016 blev også året hvor vi genoptog afholdelse af julebanko.
Vores sponsorer var gavmilde og mange frivillige havde også været
ude og samle ind. Det gjorde, at de ca. 300 fremmødte ikke alene
havde en rigtig hyggelig aften, men mange af dem også kom hjem
med flotte præmier. Det var PB kontrabyg som stod bag de 2
hovedpræmier og de primære drivkræfter for arrangementet var
Maria og Helge. De skal have stor tak.
Der blev i 2016 for 4. gang afholdt julefest for socialt udsatte
familier og for 2. gang med Ajax København som enearrangør, men
i samarbejde med Julehjælpen. Igen i år var der stor opbakning til
festen, både fra frivillige i klubben og sponsorer. Dejligt at vi som
klub også på denne måde tager et socialt ansvar. Her vil jeg gerne
sende en stor tak til Pernille og hendes familie, Anita, Malene og
Jannik.
I 2016 blev der holdt fælles julefrokost for seniorer, trænere og
ledere. Et arrangement med skøn mad og højt humør. En stor tak
til Mads og Jacob for at få dette arrangement på benene.
Påsken bød traditionen tro på to store stævneture.
U10 piger, U10 drenge og U12 drenge tog til Herning. Tillykke til
U10 pigerne som vandt stævnet. Og ikke mindst et stort tillykke til
Helge som valgte at tilbringe sin 70 års fødselsdag i Herning. Han
skal også have tak for igennem rigtig mange år at have arrangeret
turen til Herning for vores yngste årgange.

De øvrige ungdomshold tog til Prag, hvor ca. 200
spillere, trænere, ledere og forældre repræsenterede
Ajax København. Vi fik ikke hold i A-finalerne i år, men U14 pigerne
vandt bronze.
En stor tak til Annette, Carsten og Mark for at arrangere turen og
tak til Kyvsgaard for at holde styr på de mange indbetalinger fra
vores medlemmer.
Der skal også lyde en stor tak til vores trivselsudvalg, som
arrangerer børnedage med musik, indløb og speak. Det skaber en
helt igennem fantastisk stemning i hallen og gode oplevelser for
vores ungdomshold. Trivselsudvalget står desuden for den store
fælles årlige afslutningsfest, som ingen af os vil undvære.
Og så til det rent sportslige.
Damerne fik en forrygende sæson og blev suveræn vinder af 1.
division og skal spille i ligaen i næste sæson. En ambition som
holdet igennem de sidste sæsoner har været rigtig tæt på, men
sæsonen 2016/2017 blev året hvor målet blev realiseret.
Et kæmpe tillykke til spillere, trænere og ledere.
Herreholdet har haft en sæson med svingende resultater og endte
på en flot 5. plads i 1. division, ved at slå puljens nr. 2 Skive fh på
hjemmebane i den sidste kamp.
Herresenior 2 og 3 kunne ikke gentage sidste års succes og er
derfor at finde i henholdsvis 3. division og serie 1 igen i næste
sæson.
Damesenior 2, 3 og 4 formåede alle at blive i deres rækker i
henholdsvis 2. division, 3. division og kvalifikationsrækken og det
betyder, at vi til næste sæson på damesiden har 4 hold, der er
placeret bedst muligt. Det er vi stolte over og det tror jeg ikke at
nogen anden klub kan prale af.
U18 pigerne har også haft en flot sæson. De skal til DM i den
kommende weekend og det er spændende at se om pigerne kan
gøre det endnu flottere end sidste år, hvor de vandt bronzekampen
i overlegen stil.

Både U16 piger og U14 piger var kun et enkelt point fra
at kunne komme til DM. Ærgerligt – men begge hold har leveret en
flot sæson.
Generelt har rigtig mange af vores ungdomshold leveret flotte
resultater og vi glæder os til at følge deres udvikling i årene der
kommer.
De alleryngste i vores klub deltager ikke i turneringer. Det er vores
meget store sportslørdag afdeling. Det er et tilbud for de 1- 5 årige
og i 2016 er der kommet rigtig godt gang i dette tilbud igen. Vi har
haft næsten 200 forskellige børn til at benytte tilbuddet i 2016. Der
skal lyde en stor tak til Nicolai, Mads og Jacob for at have pustet
nyt liv i og gjort sportslørdag til et attraktivt tilbud igen.
Jeg vil gerne på bestyrelsen vegne takke alle trænere og ledere for
jeres store og flotte arbejdsindsats. Det gælder både jer som
arbejder direkte med håndbolden, men også alle jer, som sørger for
de øvrige rammer og mange aktiviteter, der binder os sammen som
klub. Vi har en stærk trænertrup, en stærk ledertrup og en stærk
kultur, hvor fight, hjerte og glæde er ingredienserne i at være en
del af Ajax København. Det skal vi holde fast i.
Der skal også lyde en stor tak til sportsligt udvalg, som igen i år
har arbejdet med at finde kompetente trænere til alle afdelinger,
fordele træningstider med mere. Et stort og vigtigt arbejde for at
nå klubbens målsætning om at levere resultater med socialt
ansvar.
En vigtig indtægtskilde for klubben er det overskud, der bliver
genereret i vores Cafeteria i Bavnehøjhallen. Den drives
udelukkende af frivillige hænder, hvilket betyder at alt overskud
går direkte i klubkassen. Jeg håber fortsat at vi kan skaffe flere
frivillige og ikke mindst til sommerferieperioden, hvor godt vejr
kræver flere hænder, men til gengæld også giver en øget
omsætning, som kommer alle vores medlemmer til gode.
Udover at være en indtægtskilde for klubben, så er Cafeteriaet
også et samlingssted for vores spillere og understøtter det sociale
liv uden for banen.

Jeg og resten af bestyrelsen vil gerne sige en kæmpe tak
til Helge, Anne og Pernille samt de øvrige frivillige, der passer
Cafeteriaet dag efter dag. Det er helt unikt at have sådanne
ildsjæle i klubben.
Ajax København har store ambitioner og vi er båret af de frivilliges
engagement i klubben. Vi har heldigvis mange frivillige og de skal
have en stor tak for det arbejde de leverer. Men for at kunne indfri
vores ambitioner og tilbyde et endnu bedre klubliv har vi brug for
flere frivillige og det er et emne som bestyrelsen løbende har fokus
på.

Ajax Klubhus
Vores klubhus har via Ajax Venner haft en aftale om at have
håndværkere boende i annekset i 2016. Og aftalen er forlænget i
Ajax regi fra 2017. Det har fået bestyrelsen til at se nærmere på
vedligeholdelse af huset.
Bestyrelsen søgte derfor Københavns Kommune om tilskud fra
klubhuspuljen til nogle konkrete renoveringsopgaver. Vi har fået
tilsagn om et tilskud på 500.000 kr. som skal bruges på projekter
som skal gennemføres i 2017.
Vi kan derfor se frem til både nye vinduer, nyt køkken, ny bar mm i
det nye år.
Klubhusets daglige drift tager Pernille og Dennis sig af mens Morten
tager sig af udearealerne i samarbejde med Jens. Tak for arbejdet
med at sikre et velfungerende klubhus.
Sluttelig vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde.
Anette Laustsen
formand i Ajax København

