
 

 

Generalforsamling 

 
Onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.00 i Bavnehøjhallen, Pavillonen. 
 
 
Referat  

 
1. Valg af dirigent. 

Helge Bruus Jensen blev enstemmigt valgt. 
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der var 13 
deltagere til stede, hvor de 7 var stemmeberettigede.  

 

2. Formandens beretning og klubhusets beretning  
Velkommen til årets generalforsamling i Ajax København. 

 
2015 bød på nye medlemmer i bestyrelsen og nye poster til tidligere medlemmer. Vi 
har fået ny formand, ny næstformand og ny økonomisk ansvarlig. Bestyrelsen blev 
desuden suppleret med 1 repræsentant fra herreselskabet og 1 repræsentant fra 
dameselskabet for at fungere og fremstå som en klub. 

 
Gennem 2015 har bestyrelsen været uden en sportslig ansvarlig og det har bestemt 
ikke været optimalt. Bestyrelsen er derfor glade for, at Jan Barslev har ønsket at stille 
op til den bestyrelsespost. Jan repræsenterer de håndboldfaglige kompetencer, som 
skal til for at vi kan nå vores ambitiøse mål.   

 
Ultimo 2015 valgte Mikkel Frid at stoppe som sponsor- og kommunikationsansvarlig og 
efterfølgende har Ole Christensen meddelt at han ligeledes stopper i bestyrelsen. Tak til 
dem begge for deres bidrag i bestyrelsesarbejdet og ikke mindst en stor tak til Mikkel 
for det meget store arbejde han har lagt i, at sørge for at alle fik spilletøj, trænerpakker 
mm.  
Til posten som sponsor- og kommunikationsansvarlig er bestyrelsen også glade for at 
endnu en meget kompetent kandidat, Tim Myhrvold, har valgt at stille op.  

  
Bestyrelsen vil i den kommende periode indgå i et klubudviklingsarbejde for at få 
udarbejdet 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 ydet et stort arbejde med at få et overblik over klubbens økonomi og på at 
samle et hold som kan hjælpe med at løse de mange opgaver der ligger under denne 
post. Hun får hjælp af Bente, Elvir og Jumbo og de skal alle have en stor tak for deres 
indsats. 

 
Jan Barslev stoppede som fastansat udviklingschef i efteråret 2015, da han blev hentet 
ind som leder af KIES og har i resten af sæsonen 2015/2016 været tilknyttet Ajax 
København på konsulentbasis. Jacob er til gengæld blevet fastansat og varetager både 
administrative opgaver og skoleprojektet. 

 
Skoleprojektet er vitalt for Ajax København, da det er med til at udbrede vores vision 
om, at skabe resultater med socialt ansvar og tage del i samfundet. 6 skoler fra 
lokalområdet er nu tilkoblet vores skoleprojekter, hvor alle nyder godt af 



 

kombinationen af skolelæring og idræt. Desuden giver skoleprojektet os 
flere medlemmer i ungdomsafdelingen. En stor tak til holdet bag 
skoleprojektet. 

  
I sæsonen 2015/2016 indgik vi for klubbens U16 hold et holdfællesskab med TIK.  
Baggrunden for samarbejdet er at skabe gode resultater på eliteniveau. Ved at skabe et 
interessant og elitært samarbejde nu, er der dannet grobund for både udvikling på højt 
niveau i årene fremover og ikke mindst giver det mulighed for at fastholde de mange 
gode spillere, der er både i Ajax København og i TIK. 

 
Samarbejdet har budt på både fordele og ulemper, og der er ingen tvivl om, at begge 
klubber med samarbejdet har fået en stor udfordring, men begge klubber er enige om, 
at det giver nye muligheder for talentarbejdet i København. 

 
I september holdt vi for 15. år i træk vores traditionelle BDO Cup med 75 tilmeldte hold 
i rækkerne U10 og U12 og der blev spillet 176 kampe. Irene og det øvrige BDO Cup 
team fik afviklet et flot stævne og ambitionerne for 2016 er at få endnu flere hold til 
stævnet, som er udvidet til også at omfatte U14 holdene. Der skal lyde en stor tak til 
alle omkring stævnet. 

  
Det var også i september at Københavns Politi valgte at reservere Bavnehøjhallen til 
modtagecenter for flygtninge. En svær situation umiddelbart op til sæsonstart, men 
kontoret fik hurtigt fundet alternative træningssteder og tider. Dejligt at alle er fleksible 
i sådanne situationer. 

 
Der blev i 2015 for 3. gang afholdt julefest for socialt udsatte familier og denne gang 
med Ajax København som enearrangør, men i samarbejde med Julehjælpen. 
Der deltog ca. 20 familier og alle børn fik personlige julegaver, udvalgt og købt af de 
enkelte afdelinger. Som altid var der stor opbakning til festen, både fra frivillige i 
klubben, sponsorer og donationer udefra. Fx fik vi maden fra en Michelin 
restaurant.  Dejligt at vi som klub også på denne måde tager et socialt ansvar. 
 
I år gik årets store juletur til Lund i Sverige. Her var Ajax København repræsenteret 
med over 100 spillere. U18 pigerne tog guldet med hjem – et stort tillykke til holdet, 
men samtidig skal der også lyde et stort tillykke med alle de øvrige gode resultater i 
Lund. 

 
Vores U10 piger og drenge tog til Dianalund og her opnåede klubbens hold også flotte 
resultater. 

 
Påsken bød traditionen tro også på store stævneture. U10 piger og drenge tog til 
Herning, og kom i henholdsvis A og B finalen. 

 
De øvrige ungdomshold tog til Prag, hvor 200 spillere, trænere, ledere og forældre 
repræsenterede Ajax København. Her fik vi hele 3 hold i A-finalerne U18 pigerne, U18 
drengene og U12 pigerne. Også i dette stævne blev det til guld for U18 pigerne, som 
vandt en sikker sejr i finalen. 
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 i den forgangne sæson har 
afholdt 2 børnedage med musik, indløb og speak. Det skaber en helt igennem 
fantastisk stemning i hallen og gode oplevelser for vores ungdomshold. Trivselsudvalget 
har desuden arrangeret en opstartsfest for seniorspillerne samt Nytårskuren. 

 
Ren sportsligt har det været en blandet sæson. 

 



 

Herreholdet har haft en svær sæson og endte i nedrykningsspillet, hvor 
holdet satte sig selv under et ekstremt pres ved at tabe den første kamp 
til HEI, Skæring på udebane med 5 mål. Til gengæld leverede herrerne 
en gedigen præstation i returkampen i Bavnehøjhallen og vandt med 7 mål og sikrede 
sig dermed en sæson mere i 1. division.  

 
Damerne fik endnu en forrygende sæson i 1. division og lå længe til direkte oprykning 
til ligaen. Et par tabte kampe ændrede billedet og holdet endte i oprykningsspillet til 
ligaen, hvor modstanderen for 3. år i træk blev Ringkøbing Håndbold. Desværre var 3. 
gang ikke lykkens gang og damerne må også tage en sæson mere i den næstbedste 
række.  

 
Herresenior 2 vandt suverænt 3. division, men kan som følge af DHF´s regler ikke 
rykke op i 2. division, da 1. herrerne spillede nedrykningsspil.  

   
Damesenior 2 og 3 blev begge nr. 3 i henholdsvis 2. og 3. division og damesenior 4 
vandt deres række og rykker direkte op i kvalifikationsrækken. Det betyder at vi i den 
kommende sæson har damehold i 1. division, 2. division, 3. division og 
kvalifikationsrækken. Det er rigtig flot og det tror jeg ikke at nogen anden klub kan 
prale af. 

 
U18 pigerne har haft en helt igennem flot sæson og sluttede af med at få bronze til DM 
og der skal lyde et kæmpe tillykke med den fantastisk flotte præstation. Bronzekampen 
blev vundet overbevisende med cifrene 34 – 17. 

   
Vores U12 drenge og piger skal til det uofficielle DM i dagene 14. og 15. maj – de skal 
have held og lykke med på vejen.   

 
Generelt har rigtig mange af vores ungdomshold leveret flotte resultater i den 
forgangne sæson og vi glæder os til at følge deres udvikling i årene der kommer.  

 
Jeg vil gerne på vegne af hele bestyrelsen sige en stor tak til alle trænere og ledere. I 
bruger jeres fritid, weekender og ferier på at vores mange medlemmer, udover 
træninger og kampe, kan deltage i rigtig mange aktiviteter og ture. I gør et fantastisk 
stykke arbejde, i er rollemodeller og i er med til at sikre, at børn og unge både udvikler 
sig håndboldmæssigt men så sandeligt også socialt. Ajax København har en stærk 
trænertrup, som vi løbende arbejder på at gøre endnu bedre gennem uddannelse, 
sparring og fællesarrangementer. 

 
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.   
Til den kommende sæson har vi desuden valgt at styrke den sportslige organisation ved 
at ansætte to sportschefer, som får ansvar for talentudvikling i klubben og ansvar for at 
skabe sammenhæng til de professionelle afdelinger på henholdsvis herre- og 
damesiden.   

   
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 ved at Pernille 
arbejder på at lave flere fællesspisninger, det kunne fx være for trænere og ledere. 



 

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. 

    
Vores klubhus har i perioder af 2015 haft håndværkere boende i annekset og fra 2016 
har vi via Ajax Venner fået en fast aftale i hus. Det betyder, at vi skal have kigget på 
hvordan vi vedligeholder huset til de aktiviteter, som vi gerne vil bruge det til. Vi har 
igen i år reserveret weekender, hvor holdene kan bruge klubhuset til deres 
opstartsaktiviteter og det håber vi at mange vil benytte sig af. 

 
I 2015 lagde klubhuset rammerne til Morten Petersens 85 år fødselsdag og han blev 
fejret i stor stil. Klubhusudvalget sørgede for, at Morten fik et af sine helt store ønsker 
opfyldt med en fuldstændig istandsat havevogn. Jeg vil gerne sige en kæmpe 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 sætter stor pris på i bestyrelsen. 

 
Ajax København har store ambitioner og vi er båret af de frivilliges engagement i 
klubben. For at kunne indfri vores ambitioner og tilbyde et godt klubliv har vi brug for 
flere frivillige og det er et emne som bestyrelsen vil sætte fokus på i det kommende år.  

   
Sluttelig vil jeg takke alle der igennem den forgangne sæson har ydet et stykke arbejde 
for vores klub, og en særskilt tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.   

 
Tak 
 
Bemærkninger til formandens og klubhusets beretning. 
Helge: Der er stærkt brug for frivillige hænder i cafeteriet.  
Morten P: Der mangler frivillige kræfter i klubhuset. Anette takkede Morten P for den 
store indsats han leverer for så vidt angår havearbejde. 
Anita: Stor ros til bestyrelsen for at prioritere at ansætte sportschefer. 
 
Formandens og klubhusets beretning blev efterfølgende enstemmigt vedtaget. 
 

 
3. Regnskab 

a. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab. 
Jeanne Dehn fremlagde det reviderede regnskab.  
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  

b. Den økonomiansvarlige fremlægger næste års budget og foreslår det kommende 
års kontingentsatser. 
 
Jeanne Dehn gennemgik budgettet og fremlagde forslag til ændrede 
kontingentsatser som følger: 
 
Sportslørdag uændret 300 kr. halvårligt  
U8 uændret 450 kr. halvårligt 
U10 stigning fra 370 kr. til 375 kr. hvert kvartal  
U12 stigning fra 390 kr. til 400 kr. hvert kvartal 
U14 stigning fra 450 kr. til 500 kr. hvert kvartal 
U16 stigning fra 590 kr. til 600 kr. hvert kvartal 
U18 stigning fra 590 kr. til 600 kr. hvert kvartal 
Senior sekunda fald fra 500 kr. til 450 kr. hvert kvartal (ikke division) 



 

Senior elite stigning fra 600 kr. til 625 kr. hvert kvartal (1. – 3. 
division) 
Passive uændret 300 kr. årligt.  
 

Bemærkninger til kontingentsatser 

Bestyrelsen blev opfordret til at sende spillerlister med manglende 
kontingentsatser til trænerne noget oftere samt fastlægge retningslinjer for 
manglende betalinger.  
Bestyrelsen blev opfordret til at gøre trænerne opmærksomme på, at der kan 
søges kontingentstøtte hos DIF for økonomisk trængte familier. Jeanne svarede, 
at Bente Gardil står til rådighed som hjælp til at søge midler.  

Budgettet blev taget til efterretning, og forslag til ændrede kontingentsatser blev 
enstemmigt vedtaget.  
 

4. Behandling af indkomne forslag. 

 

Ændringsforslag fra bestyrelsen 
 

1 Vedtægtsændring: 

Nuværende Kapitel III § 8  

Den ordinære generalforsamling afholdes mellem d. 1. februar og d. 15. maj og skal 
indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved opslag i Bavnehøjhallen, 
Valbyhallen, klubhuset og på klubbens hjemmeside. 

 
Forslag 
Den ordinære generalforsamling afholdes mellem den 1. februar og den 15. maj og skal 
indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved annoncering på klubbens 
hjemmeside.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

 

2 Vedtægtsændring: 

Nuværende Kapitel IV § 18 stk. 1 
Bestyrelsen indkaldes så ofte formanden eller flertallet af bestyrelsen finder det 
fornødent, dog mindst een gang månedligt.  

 
Forslag 
Bestyrelsen indkaldes så ofte formanden eller flertallet af bestyrelsen finder det 
fornødent, dog mindst 8 gange årligt. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
 

3 Revision: 

Valg af ny revisor.  
Bestyrelsen indstiller at Ajax København skifter revisor og fremadrettet benytter 
revisionsfirmaet Grant Thornton.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
 



 

5. Valg 

a. Valg af formand, ulige år 
Anette Laustsen fortsætter i bestyrelsen 

b. Valg af økonomiansvarlig, lige år 
Jeanne Dehn blev enstemmigt valgt. 

c. Valg af herrerepræsentant, ulige år 
Herreselskabet finder efterfølgende en kandidat, som afløser for Ole Christensen 

d. Valg af damerepræsentant, ulige år 
Jesper Berg fortsætter i bestyrelsen 

e. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år 
Jan Barslev blev enstemmigt valgt. 

f. Valg af bestyrelsesmedlem, ulige år 
Niels Jensen fortsætter i bestyrelsen 

g. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år 
Tim Myhrvold blev enstemmigt valgt. 

h. Valg af 2 suppleanter, hvert år. 
Jesper Bak blev enstemmigt vedtaget 
Lars Skov Olsen blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Eventuelt 

Irene: Forslag om, at afdelingerne selv samler sammen til Prag-indbetalinger. 
Svar v/Anette: Bestyrelsen er af revisionsfirmaet blevet frarådet, at trænerne ligger inde 
med for store pengesumme, da det øger risikoen for svig. Bestyrelsen vil kigge på mulige 
løsninger. 
 
Formanden takkede for fremmødet. 
Ajax længe leve! 
 
 
 
 
 
 
 


