
 

 

Velkommen til årets generalforsamling og jeres interesse for vores alle sammen klub, Ajax 

København. 

Vi har endnu engang haft et år fuld af aktiviteter og selvfølgelig håndbold. 

Bestyrelsen havde i 2014 fokus på tre store områder: økonomi, organisation og samarbejdet med dame- og 

herreselskabet i bestræbelserne på at fungere og fremstå som én klub. 

Anette har igen i år brugt mange timer på at skabe overblik over økonomien, som vi har kunnet agere ud fra. 

Hun har fået stor hjælp af Elvir, Jumbo og Kyvsgaard, som skal have en stor tak for deres indsats. Det 

arbejde, der blev lavet i løbet af 2013, og som skabte overblik over økonomien, gjorde, at vi i foråret 2014 

kom frem til den konklusion, at vi igen havde råd til en ansættelse på kontoret. 

Efter samtaler henover sommeren var vi rigtig glade for i august at kunne præsentere Jan Barslev som ny 

udviklingschef i Ajax København. Jan har været et kendt ansigt og en stærk arbejdskraft i klubben i mange 

år, og da han ligeledes har stor indsigt i det sportslige såvel som arbejdsgangene på kommunen og det 

københavnske idrætsliv generelt, er vi i bestyrelsen af den klare opfattelse, at vi gjorde et scoop ved at 

ansætte ham. 

Jan har tre store primære arbejdsopgaver: 

1: Det sportslige, hvor han er sparringspartnere til sportsligt udvalg og trænere, samt initiativtager til 

forskellige tiltag såsom trænermøder, camps mm. 

2: Faciliteter, hvor han er Ajax Københavns talerør til Københavns kommune og brugerbestyrelsen. Jan har 

ydet et stor stykke arbejde i forbindelse med udvidelsen af Bavnehøjhallen, og vi glæder os meget til at se det 

færdige resultat, som efter planen skal stå færdig i efteråret 2016. 

3: Skolesamarbejdet, hvor vi i øjeblikket har faste samarbejder med fem skoler i nærområdet (og mange på 

venteliste). Udover at være en stor gevinst for skolerne, som nyder godt af input til idrætsundervisningen, er 

det også et stort rekrutteringsgrundlag for vores klub. Vi ser i bestyrelsen frem til resultaterne, som 

forhåbentlig kan ses i den kommende sæson. 

Jan har allerede skabt resultater i de første 10 måneder af sin ansættelse, og vi glæder os meget til det 

fremtidige samarbejde også. 

Skolesamarbejdet har også gjort det muligt for os at ansætte Jacob. Jacob blev ansat i marts måned i et i 

første omgang 6 måneders løntilskudsjob, men det er vores hensigt, at ansættelsen skal fortsætte ud over det. 

Jacob er koordinator på skoleprojektet og ligeledes med på gulvet og undervise skoleeleverne. Derudover har 

Jacob mange andre opgaver på kontoret, og har hurtigt vist sig at være en stor gevinst for Ajax København. 

Det seneste år har budt på endnu en ansættelse. Mikkel Frid blev i marts måned ansat på en deltidsstilling 

som kommerciel ansvarlig. Formelt er han ansat af herreselskabet, men han arbejder for at rejse midler til 

såvel herre- som dameselskab og moderklub. Som I har kunnet se på vores hjemmeside, er der i den seneste 

tid blev lukket rigtig mange nye sponsoraftaler, og der er ingen tvivl om, at satsningen ved at ansætte en 

kommerciel ansvarlig vil komme klubben til gode i de kommende år. Partnergruppen vokser støt, og vi er 

efterhånden ved at have et rigtig fornuftigt erhvervsnetværk og grundlag for at tiltrække endnu flere. 

Både Jan, Jacob og Mikkel arbejder på tværs af de tre grene i vores klub – herreselskabet, dameselskabet og 

moderklubben. Dette tolker jeg som et klart signal om, at det arbejde vi har lagt igennem de sidste to år om at 

fremstå og virke som én klub, er ved at bære frugt. Vi har i denne sæson holdt ledermøder en gang om 



 

 

måneden, hvor nøglepersoner har mødtes og drøftet alt fra afvikling af kampe til organisering af 

klubben. Det har været givtige og erfaringsskabende møder og har bidraget kraftigt til det gode samarbejde. 

Ajax København er stadig en del af Projekt Håndbold tilbage til København. De netop offentliggjorte 

medlemstal viser, at Ajax København igen i 2014 var den største håndboldklub i Danmark, så man kan måske 

spørge sig selv om, hvorfor vi skal være del af et rekrutteringsprojekt. Men det skal vi! For det første kan vi 

selv blive bedre til at rekruttere medlemmer især i de helt små årgange, men det er også vigtigt, at vi som 

Danmarks og dermed også hovedstadens største klub går forrest i kampen om at skaffe endnu flere 

københavnske håndboldspillere, så vi kan sikre vores sports fortsatte eksistens. Vi har haft spændende 

møder med de øvrige københavnske klubber, og vi håber, at vi sammen kan knække kurven i de kommende 

år. 

Den forgangne sæson har – som altid, fristes man til at sige – budt på en masse aktiviteter og selvfølgelig 

håndbold. 

I juni måned afholdtes den årlige Håndboldskole. 60 deltagere fra U10 og U12 årgangene havde fundet vej til 

Bavnehøjhallen, og det blev en uge med fuld knald på. For første gang var der lagt en enkelt overnatning ind, 

og ugen bød også på en tur til Amager Strandpark, hvor der blev spillet beach handball til den helt store 

guldmedalje. En stor tak til Peter Jensen, Thomas Knudsen og Annette Grønmann for at arrangere 

Håndboldskolen og også en stor tak til alle de frivillige trænere og ledere, som hjalp til i løbet af ugen. 

I september løb af BDO Cup af stablen. Irene, Helge, Jesper og det øvrige BDO Cup team fik afviklet et flot 

stævne, og der blev spillet en masse kampe i de københavnske haller den weekend. En stor tak skal der lyde 

for indsatsten til alle omkring stævnet. 

En anden, om end en ny, tradition blev afviklet i december måned. Ajax København lagde for andet år i træk 

hus til en julefest til fordel for Julehjælpen, som hjælper socialt udsatte familier. Vi var 50 personer samlet til 

en fantastisk aften i Klubhuset. Atter i år gik vores medlemmer 100% ind i projektet. Det var helt 

overvældende at se, så mange gaver og hilsner der blev samlet sammen til de deltagende familier. I skal have 

tusind tak for det – jeg håber, I forstår, hvor stor en betydning det har for de familier. At se deres reaktioner 

og taknemmelighed var nok den bedste julegave. En stor tak til Malene og Pernille for at have koordineret 

arrangementet. 

Påsken bød traditionen tro på store stævneture. U10 afdelingerne samt U12 drenge tog til Herning, hvor 

dagene bød på en masse kampe og flotte resultater. U10 pigerne vandt A-finalen, og U12 drengene løb med 

sejren i B-finalen. 

De øvrige ungdomshold tog til Prag. De mange opdateringer på de sociale medier tyder på, at alle havde en 

fantastisk tur. Måske i særdeleshed U16 pigerne, som gik ubesejrede igennem turneringen og også 

hjembragte trofæet. En stor tak til Annette, Carsten og Mark for at have arrangeret turen. 

For nogle få uger siden afviklede vi for første gang en Mini Camp. 40 U8 og U9 spillere samledes i 

Bavnehøjhallen og Klubhuset til en masse aktiviteter og håndbold. En stor succes og en stor tak til Jan og 

Jacob for både initiativ og udførelse. 

Rent sportsligt har det også været en fin sæson. 1. damer var igen i denne sæson ude i to oprykningskampe til 

ligaen. Modstanderen hed ligesom sidste år Ringkøbing, men i modsætning til sidste år var der spænding til 

det sidste denne gang. Første kamp endte uafgjort i en flot kulisse i Bavnehøjhallen, og i returkampen 

lykkedes det pigerne at presse Ringkøbing til det allersidste. Det blev ikke til oprykning i denne omgang, men 

et stort tillykke til pigerne og teamet bag for en fantastisk flot sæson. 



 

 

1. herrer lå længe og spillede med omkring de sjove pladser, som kunne ende med et 

oprykningsspil. Desværre kneb det med pointene til sidst, og holdet endte på en 6. plads, men kan bestemt se 

sig selv i øjnene og være stolte af indsatsen. 

På damesiden var vi også repræsenteret i 2. og 3. division, og vi havde ligeledes et hold med i herrernes 3. 

division. 

På ungdomssiden har vi haft hold med i alle rækker. U16 drengene var blot en enkelt sejr fra DM-billetten, 

men måtte se sig slået af Roskilde i sidste runde. Vi har haft flere hold, der har vundet deres rækker og 

deltaget i HRØ-stævner, og vi har sendt U10 og U12 pigerne afsted til det uofficielle DM. U10 fik en flot 5. 

plads, og U12 piger skal kæmpe i den kommende weekend – held og lykke! 

Jeg vil gerne på vegne af hele bestyrelsen sige en stor tak til alle trænere og ledere. Uden jer havde vi ingen 

klub, og I et gør et helt fantastisk stykke arbejde. 

Der skal også lyde en kæmpe tak til sportsligt udvalg, som har arbejdet hårdt med at finde trænere til alle 

afdelinger, lavet træningstider, sparret med trænere og meget mere. 

En vigtig indtægtskilde for klubben er det overskud, der bliver generet i vores cafeteria her i Bavnehøjhallen. 

Det drives udelukkende af frivillige hænder, hvilket betyder, at alt overskuddet går direkte i klubkassen. Vi 

har netop fået genforhandlet vores forpagtningsaftale med kommunen, så den nu løber i 8 år mere. 

Jeg og resten af bestyrelsen vil gerne sige en kæmpe tak til Helge, Anne, Pernille og alle de øvrige frivillige, 

der passer cafeteriet dag efter dag. Jeg håber, vi i den kommende tid kan skaffe nogle flere hænder, så I kan 

holde fri bare engang imellem, men I skal i hvert fald en stor tak. 

I vores Klubhus har vi det seneste års tid haft håndværkere boende. Det har genereret en vis indtægt til 

klubben. Det slider dog også på huset at have folk boende, og vi er i den nærmeste fremtid nødt til at kigge 

på, hvordan vi vedligeholder huset til de aktiviteter, vi gerne vil bruge det til. I august og september er der 

reserveret weekender, hvor holdene kan bruge det i deres opstartsaktiviteter. Vi håber, at mange vil benytte 

sig af det. Jeg vil gerne sige en stor tak til jer, der sørger for at drive vores klubhus i det daglige. Pernille, 

Dennis, Christina og Morten P har alle lagt et stort stykke arbejde, som vi i bestyrelsen sætter stor pris på. 

De frivillige er kernestenen i Ajax København. Uden frivillige ville vi ikke være i stand til at drive klubben og 

opretholde et så stort aktivitetsniveau. Vi kan altid blive bedre til at takke og hylde de frivillige, men som 

noget nyt vil vi år invitere alle frivillige til en kæmpe fest sammen med sponsorer og spillere. Invitationer 

kommer ud snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 29. maj. 

Slutteligt vil jeg takke alle, der igennem det forgangne år har ydet et stykke arbejde for vores klub, og en 

særskilt tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Jeg har selv valgt at stoppe som formand, men har på 

ingen måde tænkt mig at forlade klubben, så jeg ser frem til at se jer alle i hallen fremover. 

Tak. 

Anita Kristiansen 

 

 


