
 
 

Generalforsamling i Ajax København den 24. april 2018 kl. 19.00. 
  

 

1. Valg af dirigent.  

- Helge Bruus Jensen blev enstemmigt valgt som dirigent. Helge kunne konstatere 

generalforsamlingens lovlighed jævnfør vedtægterne. Der er 8 stemmeberettiget personer 

til stede. 

 

2.  Beretninger:  
a. Formanden aflægger beretning.  

Velkommen til årets generalforsamling i Ajax København. 

2017 har været et år med masser af aktiviteter og selvfølgelig håndbold. 

Organisatorisk 

2017 blev året hvor moderklubben fik 1. damernes spillerlicens tilbage. Bestyrelsen besluttede 

hurtigt, at 1. damerne skulle fortsætte i et særskilt selskab med mulighed for at tegne kontrakter.  

Generelt må det siges, at netop de organisatoriske og administrative opgaver omkring stiftelsen, 

driften mm af dameselskabet har fyldt meget i bestyrelsen i det forløbne år. Og vi er ikke i mål 

endnu. Vi mangler stadig flere dedikerede personer til dameselskabets bestyrelse og i rollen som 

direktør.  

Bente blev sidste år valgt som klubbens økonomiske ansvarlige og hun har leveret en kæmpe 

indsats, både med at holde styr på den daglige økonomiske drift, men også med omlægning af 

hele vores kontingentopkrævning. Det er ind i mellem en utaknemmelig rolle at være økonomisk 

ansvarlig, men det er vigtigt, at vi sikrer at regler bliver overholdt og at der er gennemsigtighed i 

klubbens økonomiske dispositioner. Så vi skal huske at sætte pris på det meget store frivillige 

arbejde, som Bente leverer.  

Det er ikke muligt at få løst alle klubbens opgaver på frivillig basis og bestyrelsen har derfor 

besluttet, at styrke organisationen i 2018 med en børnehåndbold koordinator og en administrativ 

medarbejder – begge stillinger på 32 timer ugentligt. Dette for at sikre en fortsat udvikling af 

klubben. Stillingen som børnehåndbold koordinator varetages af Jacob Just Mikkelsen og Annette 

Grønmann vil fremadrettet være klubbens administrative medarbejder.    

Aktiviteter 

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

 



Traditionen tro startede vi sæsonen 2017/2018 med at alle klubbens ungdomshold deltog i 

Albertslund stævnet. Vi deltog med 19 hold og vi havde 3 hold i A-finalerne og alle tre hold – U14 

piger, U19 piger og U19 drenge vandt finalekampene over FIF.  

I sommerferien sponsorerede SOS Dansk Autohjælp endnu engang et ophold på Kirill Lazarov 

Camp7 i Makedonien for nogle af klubbens spillere og trænere. Tusind tak til Sass for at give nogle 

af vores medlemmer denne fantastiske oplevelse.  

Oven på en utrolig succesfuld fælles træningslejr til Løgumkloster i 2016 var Carsten Sørensen 

parat til at påtage sig planlægningen og gentage succesen i 2017. Vi får utrolig mange gode 

tilbagemeldinger på denne fælles tur og derfor gentages træningslejren også i 2018. Tusind tak til 

Carsten. Uden ildsjæle som ham i klubben ville vi ikke kunne gennemføre sådanne ture.   

Igen i år har vi afholdt camps (håndboldskoler) i forskellige ferieperioder for vores yngste årgange. 

Populære og vigtige arrangementer, så vores unge medlemmer har mulighed for at få gode 

håndboldoplevelser og samtidig skabe gode venskaber og relationer i deres ferier. 

 

Vores traditionelle BDO Cup blev afholdt i september for 17. år i træk. Stævnet er for U10, U12 og 

U14 hold. I alt deltog 84 hold, hvoraf 16 hold var fra Ajax. Det er vigtigt, at alle i klubben bakker op 

om stævnet og hjælper med at løse de mange opgaver som er forbundet med afviklingen. 

Overskuddet fra stævnet går til træningslejre, harpiks og andre ting som styrker træningsmiljøet i 

klubben.  

De sidste par år har Irene, Flemming, Leif og Helge trukket det store læs og ydet en kæmpe 

indsats med at afvikle dette store og flotte stævne og det skal de have en kæmpe tak for. Jeg ved, 

at de gerne vil have hjælp fra nye frivillige ildsjæle til at løse opgaven fremadrettet.   

Påsken bød på en anden tradition – nemlig turen til Prag med næsten alle vores ungdomshold. Vi 

er ca. 200 spillere, trænere, ledere og forældre fordelt på 14 hold. Ud over det sportslige, så giver 

denne tur også et fantastisk socialt fællesskab på tværs af årgange, som er utrolig vigtig for at 

sikre en fælles klubånd.   

Igen i år skal der lyde en stor tak til Annette og Carsten Grønmann.  

 

Vores yngste årgange brugte påsken på stævner rundt omkring i Danmark. 

I 2017 fik klubbens trivselsudvalg nye medlemmer og der skal lyde en stor tak til dem. De står bag 

vores store fælles fester, som julefrokost og afslutningsfest. Jeg ved, at de i den nye sæson også 

gerne vil arrangere børnedage med musik, indløb og speak. Det er en god oplevelse for vores 

ungdomshold, at de i en tidlig alder, oplever hvordan det er at spille i rammer som ellers kun er 

forbeholdt klubbens 1. seniorhold.  

Og så til det rent sportslige.  

Herrerne startede sæsonen flot og på et tidspunkt var de med i top 3. Nogle svingende resultater 

betød dog, at herrerne sluttede på en 8. plads. Langt fra både opryknings- og nedrykningsspillet.  



Damernes 1. sæson i ligaen blev lige så svær som forventet. Holdet fik tre point og endte sidst i 

ligaen. Det betyder at holdet skal spille mod nr. 3. fra 1. division om den sidste plads i ligaen i 

næste sæson.  

Herresenior 2 blev nummer fire i 3. division. Måske bliver næste sæson året, hvor klubbens 2. 

herrer indfrier klubbens ambitioner og rykker op i 2. division. Desværre lykkedes det ikke for vores 

3. herrer at blive i serie 1.  

Damesenior 2, 3 og 4 formåede igen i år at blive i deres rækker i henholdsvis 2. division, 3. division 

og kvalifikationsrækken.  3. damerne vandt oven i købet 3. division. Det er fantastisk flot og det at 

vores dameseniorhold er så godt placeret giver både gode muligheder for udvikling af unge 

talenter og plads til erfarne spillere på alle niveauer.  

U18 pigerne har haft en svingende sæson, men formåede at slå til, da det virkelig gjaldt. De blev 

vinder af ligaen efter en helt fantastisk kamp mod FIF i sidste runde og blev dermed 

Sjællands/Fyns mester. Ved det efterfølgende DM fik pigerne igen i år en flot sølvmedalje. Et stort 

tillykke til pigerne, som gav Midtjylland kamp til stregen i finalen.  

Generelt har mange af vores ungdomshold leveret flotte resultater og vi glæder os til at følge deres 

udvikling i de kommende år.  

De alleryngste i vores klub træner om lørdagen i vores sportslørdags tilbud. Det er et tilbud for de 

1- 5 årige og det er et virkeligt attraktivt tilbud, som lægger kimen til klubbens fremtidige bredde-  

og elitespillere.   

Jeg vil gerne på bestyrelsen vegne takke alle trænere og ledere for en stor og flot arbejdsindsats. 
Det gælder både dem som har den direkte kontakt med spillere og forældre, men også alle dem, 
som sørger for de øvrige rammer og mange aktiviteter, der binder os sammen som klub. Vi har en 
stærk kultur, hvor værdierne fight, hjerte og glæde er med til at definere os og det skal vi huske at 
værne om.  
 
Cafeteriaet 
Cafeteriaet i Bavnehøjhallen er en vigtig indtægtskilde for klubben. Den drives af frivillige, og det 

betyder at overskuddet går direkte i klubkassen og kan være med til at dække nogle af vores 

udgifter til de mange forskellige aktiviteter, som foregår i klubben.  

De sidste par år har overskuddet været dalende og den udvikling ønsker bestyrelsen at vende. Det 

er derfor vigtigt, at vi i den nærmeste fremtid får kigget på og besluttet hvordan Cafeteriaet skal 

udvikle sig. 

Cafeteriaet er et fantastisk aktiv for klubbens medlemmer og er med til at understøtte det sociale liv 

uden for banen.   

Bestyrelsen vil gerne igen i år 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 Klubhus 

Klubhuset blev i 2017 renoveret for 500.000 kr. Et projekt som blev muligt, da Ajax fik tilskud fra 

Københavns Kommunes klubhuspulje.  



Det betyder, at vi igen har et flot og velfungerende klubhus, som vores medlemmer kan have 

glæde af.  

 

Annekset er fortsat udlejet til håndværkere og giver klubben en indtægt, som bruges til at dække 

de mange udgifter som der er i forbindelse med vores mange aktiviteter.  

 

Stor tak til Pernille for at tage sig af Klubhusets daglige drift. 

 Sluttelig vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde.  

Anette Laustsen 

formand i Ajax København 

Spørgsmål og svar: 

 Bliver der udleveret regnskab – der bliver fremlagt digitalt og kan sendes til dem der ønsker 
det. 

 Indtægten i Cafeteriet er dalende – kan det skyldes at de små hold ikke træner i Bavnehøj. 
Jan: det er der talt om. 

 Der skal ses på hvilke hold der træner i Bavnehøj, da der er en del hold som gerne vil 
”hænge” ud efter træning - Der er ikke så mange Ajax folk der kommer i cafeteriet, det er 
meget folk fra de andre idrætsgrene, 

 Har bestyrelsen tænkt at finde flere folk til BDO cup, og der skal findes flere personer som 
kan hjælpe med planlægningen – Anette L mener at bestyrelsen har bakket op og vil stadig 
bakke op.   

  Der mangler også flere hjælpere til cafeteriet.  
 

Formandens og klubhusets beretninger blev enstemmigt vedtaget. 
 

b. Formanden for AJAX Klubhus aflægger beretning.  
- Se formandens beretning, hvor også klubhuset er nævnt og vedtaget.  

 
        3. Regnskab:  

a. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab.  

Bente gav en gennemgang af regnskabet for 2017.  Det har været en del oprydning, bl.a. fordi vi er 

gået over til klubmodulet midt i året. Hvis man vil have regnskabet tilsendt, så skal man kontakte 

Bente.  

 

Spørgsmål og svar: 

 Afslutningsfesten gav et underskud.  

 Det ville være godt hvis man kunne se hver aktivitet for sig, så man kan se om det giver 

underskud/overskud. Fra 2018 vil hver aktivitet blive vist.  

 Der er kontingent afskrivning på over kr.: 200.000,00, men nu er der ryddet helt op.  

 Rekvisitter er faldet markant – det er bolde, harpiks, tape m.m. Det er fordi holdene fra 

2017 selv betaler for Ajax trykket på holdtøjet.  

 Cafeteriet har et dalende overskud, som bl.a. skyldes et par dårlige somre, og gør at 

overskuddet bliver mindre.  



 Ajax el måler skal ses efter, da den er steget voldsomt. Ajax skal selv betale for alle 

nyanskaffelser i cafeteriet.  

 Imens klubhuset er blevet istandsat så er der blevet brugt en hel del el, derfor er denne 

steget så voldsomt.  

 Er der separat måler for lejerne i annekset – det er en del af den husleje som de betaler.  

 Der er ønsker til fornyelse af hjemmesiden. Irene bedes komme med ønsker som vil blive 

behandlet af Bestyrelsen. 

 Det ønskes at regnskabet udkommer i papir form.   

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

b. Den økonomiansvarlige fremlægger næste år budget, og foreslår det kommende 

års kontingentsatser.  

 Bestyrelsen forslår uændret kontingent satser, dog undtaget sportslørdag, her foreslås 

50.00 kr. pr. gang eller 600,00 kr. for en sæson, som opdeles i 3 rater –  Vedtaget  

 Bestyrelsen stiller også forslag om at Mødre håndbolden skal betale kontingent svarende til 

passivt kontingent kr. : 300,00 årligt. 

Helge stillede følgende ændringsforslag: 

Mødre håndbolden skal betale 0 kr. i kontingent -  1 for og 7 imod - Mødre håndbold skal 

betale kontingent kr.: 300.00 årligt. 

 Helge syntes 50.00 kr. er for meget for sportslørdag - Frafald  

 Der blev stillet forslag om at trænerne kan indmelde sig som aktive  til 300.00 kr. – forslaget 

blev trukket tilbage 

 

c. Budget 2018  

 - Budgettet blev gennemgået og taget til efterretning.  

 

        4. Behandling af indkomne forslag: 

                          - Der er ikke indkommet nogle forslag.  

        5. Valg:  
a. Valg af formand, ulige år - udgår 
b. Valg af økonomiansvarlig, lige år – Bente Gardil blev enstemmigt genvalgt.  
c. Valg af herrerepræsentant, ulige år - udgår 
d. Valg af damerepræsentant, ulige år  - Amanda Turay blev enstemmigt nyvalgt  
e. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år – Tim blev enstemmigt genvalgt 
f. Valg af bestyrelsesmedlem, ulige år – udgår  
g. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år – Jan blev enstemmigt genvalgt 
h. Valg af 2 suppleanter, hvert år – Jesper Bak blev enstemmigt genvalgt og Irene 
Christensen blev enstemmigt nyvalgt.  

 

        6. Eventuelt:  

 Irene: 3 timers parkering – der arbejdes stadig på at få 3 timers parkering - Bestyrelsen 

blev opfordret til at steppe processen op.  

 Christina: har prøvet at få Lykkeliga op at stå i Ajax. Bestyrelsen blev opfordret til at bakke 

op om det. Der kan søges rigtig mange penge til sådanne projekter Jan: Er sikker på at 



Bestyrelsen bakker op, men mener ikke det er Bestyrelsens ansvar at tage sådanne 

initiativer. Det er rigtig fint hvis der er personer som vil starte sådanne projekter op. Jan vil 

komme med et svar hurtigst muligt om der er muligheder for træningstider. 

 Flemming: Mener ikke der er styr på trænertøjet - Tim: alt tøj bliver bestilt i forhold til 

trænernes bestillinger. Der bliver checket op på om det modtages. Der kan komme nogle 

svipsere i forhold til bestillinger, men Flemming har ikke samme opfattelse, da han mangler 

tøj.  Tim vil gerne inviterer Flemming med til møde med Sportyfied.   

 Carsten: kan vi stille krav om at bluserne er af bedre kvalitet end dem vi har fået i år - 

ligeledes må vi stille krav om at det vi kan bestille kan leveres hurtigere end det er nu.  

 Irene: Har modtaget tøj som ikke er brugt. Der burde vælges andre målmandsbukser end 

dem vi har, da de er meget tykke.  

 Christina: Der bør ses på aftalen med Kagan - Tim: Kagan aftalen løber et år endnu.  

 Jan: Der er 3 personer som skal have vin i dag, som ikke fik i lørdags – så de må gerne 

tage deres vin når de går.  

 

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet kl. 21.10  

 

 

 

 

 

                                                                       


