
 

 

 

 

Generalforsamling i Ajax København den 9. april 2019. 
 

1. Valg af dirigent. 

- Helge Bruus Jensen blev enstemmigt valgt som dirigent. Helge kunne konstaterer 
generalforsamlingens lovlighed jævnfør vedtægterne. Der er 9 stemmeberettiget personer til stede. 

2.  Beretninger: 
a. Formanden aflægger beretning. 

- Endnu et år er gået og det er tid til at gøre status for det forgange år. Vi er stadig den største 
håndboldklub med omkring 800 medlemmer. Vi har i denne turnering stillet med 32 turneringshold, 
hvilke jeg syntes er meget flot.  

Ajax mange årige Formand Morten Petersen gik bort den 6. Juni 2018. Vi fik sagt farvel til Morten 
ved begravelsen, hvor en masse ”gamle” og nuværende medlemmer var mødt op i kirken.  

Vores 1. Damer blev nr. 11 i ligaen og skal spille kval-spil for at forblive. Disse kampe afvikles sidst 
i marts og starten af april.  

Vores 1. Herre er i skrivende stund nr. 5 i 1. division og deres sæson afsluttes den 6. april.  

Vores 2. Herre herrer har 3 runder før sæsonen er afsluttet sikret sig oprykning til 2. Division – stort 
tillykke skal der lyde til dem. 

Vores 2. Damer har sikret sig en sæson mere i 2. division, i denne række har der været 14 hold og 
4 direkte nedrykkere, men dejligt at de er sikre en sæson mere. Vores 3. Damerne har endnu ikke 
sikret sig i 3. division. 

Alle vores ungdomshold har klaret sig godt i deres rækker. Vi har nogle af vores hold som skal 
spille slutkampe om HRØ mesterskabet og vores U-18 piger har stadig en chance for at komme til 
DM. I ønskes held og lykke med kampene.  

Efter Danmarks herre vandt VM, så har vi fået mange nye medlemmer især på U-8, U-9 og U-10 
drenge, så der er en effekt af at vores Landshold klarer sig godt til mesterskaberne. 

Vi tog i august på en fælles træningslejr til Løgumkloster, der var ungdomshold fra U-14 og opefter, 
1., 2 damer og 1. herre deltog. Det var en super god tur og mange tak til Carsten Sørensen for at 
planlægge turen. Til den kommende sæson vil sportslig udvalg prøve at lave en træningslejr i 
nærområdet, således at også de ”små” hold kan deltage. 



Alle ungdomshold har deltaget i forskellige stævner rundt om i landet og i udlandet, hvor de har 
repræsenteret Ajax på bedste vis. En hel del hold deltog i Lundaspelen, nogle var til Helsinge Cup, 
andre til Dianalund stævne mellem jul og nytår. Vi er lige nu i gang med at planlægge endnu en tur 
til Prag hvor vi er 170 personer fra Ajax. U-12 drenge og U-9/10 piger og drenge deltager til 
Herning cup i påsken.  

Et nyt tiltag er det også blevet til i Ajax, vi har nemlig startet Happy Kidz op for børn med 
udviklingshandicaps. Det er et spændende projekt og vi håber det er med til at give dem gode 
oplevelser af at blive en del af Ajax. Tak til initiativtagerne.  

Sportslørdag er stadig en succes med rigtig mange børn og voksne, det er dejligt at se nogle af 
vores nuværende og tidligere spillere kommer med deres børn.  

Jacob har godt gang i en masse projekter, vi har fået tilskud fra Københavns kommune til to store 
projekter, som er ved at tage form og skal igangsættes efter sommerferien. Jacob skal på Barsel i 
maj og juni og vi har derfor en stilling til besættelse for de måneder. Jacob og Annette skal i gang 
med at se på ansøgninger, således at den kan besættes og projekterne kan køre videre mens 
Jacob er på Barsel.  

Jacob laver også stævner for vores U-7/8 spillere, det afvikles den første søndag i hver måned i 
Hafniahallen. Der er efterhånden en hel del klubber som deltager i dette stævne.  

Desværre har vi måtte aflyse vores BDO cup, da det ikke har været muligt at få frivillige nok til at 
hjælpe.  

Vi har afholdt banko hvor der var rigtig mange mennesker tilstede. Vi afholdte det i samarbejde 
med julehjælpen. Vi fik en masse gode præmier fra vores sponsorer. Nogle forældre har været 
rundt i forretningerne på Vesterbro og i Sydhavnen for også at skaffe præmier. Vi havde så mange 
præmier, at det var muligt at give sidegevinster til alle spillene. Tak til vores sponsorer og til de 
forældre som var rundt i forretningerne. Der skal også lyde en stor tak til Maria, Amanda og 
Annette for at få arrangeret dette.  

I juni valgte vi at ansætte Annette Grønmann i 32 timer, da vi måtte erkende at der er flere og flere 
administrative opgaver der skal løses. Annette sidder 3 dage om ugen på kontoret i Bavnehøj og 
alle er meget velkomne til at komme og få en kop kaffe eller bare en snak. En del af arbejdstiden 
foregår også om aftenen eller i weekenderne, hvor der altid opstår spørgsmål i forbindelse med 
kampe, Annette prøver på bedste vis at svare på spørgsmålene uanset hvilke tid på dagen/aftenen 
hun bliver kontaktet.  

I Bestyrelsen har vi arbejdet på at få løst de udfordringer som en stor håndboldklub har. Bente 
valgte i efteråret at stoppe i Bestyrelsen men laver stadigvæk vores regnskab. Tim tog udenlands 
og er også stoppet i Bestyrelsen. Der skal lyde en stor tak til dem. Vi har derfor nogle valg til 
Bestyrelsen som skal foretages.   

Vi forpagter stadig cafeteriet i Bavnehøj, og her har Helge efter rigtig mange år, valgt at trække sig 
tilbage som bestyrer. Ny bestyrer er Pernille. Herfra skal der lyde en stor tak til Helge for mange 
års ”tro tjeneste”. Helge vil dog forsat være at finde i cafeteriet.  

Klubhuset: 



Klubhuset bliver stadig udlånt til fester og lign. og annekeset bliver udlejet til håndværkere. Vi 
håber på at vi kan få ”flyttet” nogle af vores fester over i klubhuset, da vi har et nyt og flot hus, som 
mange af vores medlemmer ikke har set, så det arbejdes der på til den kommende sæson, hvor vi 
forhåbentligt kan inviterer til fest/hygge i klubhuset.  

Til slut skal der lyde en stor tak til alle de frivillige både sportsligt i form af hjælper eller som 
holdleder, dem der står i cafeteriet, dem der troligt kommer hver gang der er liga/1.divisionskampe 
og alle andre – uden jer kunne vi ikke holde ”kampen i gang” i så stor en klub. 

Jeg vil også gerne takke Bestyrelsen for godt samarbejde. 

- Beretningen 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 – Det var Jan B som fremlagde 
regnskabet.  

Flemming: Sidste år i henhold til EL udgift er det undersøgt. Helge har forespurgt driften, som ikke 
kan svare. Bestyrelsen skal undersøge det.  

- Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

b. Den økonomiansvarlige fremlægger næste år budget, og foreslår det kommende års 
kontingentsatser –Også her var det Jan B som fremlagde budgettet 

- Budgettet blev gennemgået og taget til efterretning og vedtaget.  

- Der skal overvejes om der skal betales leje for pavillonen. Der gives 65% i FOS tilskud til 
lokaler.  

- Bestyrelsen foreslog uændret kontingentsats – det blev vedtaget.  

4. Behandling af indkomne forslag: 

- Bestyrelsen stiller forslag om at ændre følgende: 

§ 4. Som medlem kan i seniorafdelingerne optages enhver person, som er fyldt 18 år.  

Stk. 2. I ungdomsafdelingen enhver ung person under 18 år. Stk. 3. Udmeldelse og meddelelse om 
bopælsforandring sker til klubbens adresse, Enghavevej 90, 2450 København SV.  

Stk. 4. Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der måtte udvise misligt medlemsforhold, dog 
kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Eksklusion sker med øjeblikkelig virkning.  

Stk. 5: Udmeldelse kan kun ske med én måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.  

Ny § 4: 

 stk. 3 Indmeldelse og udmeldelse skal foretages på klubmodulet.  

Stk. 5 Udmeldelse kan ske med én måneds varsel på klubmodulet 



 

§ 7. Turneringsvagt kan af bestyrelsen tildeles alle aktive seniorer, samt ynglinge og juniorer i det omfang 
bestyrelsen finder det nødvendigt til afvikling af klubbens kampe.  

Ny § 7: 

Ynglinge og juniorer ændres til U-17 og U19 

Begge forslag blev vedtaget, dog skal det undersøges hvordan udmeldelse foregår. 
Generalforsamlingen bemyndigelse til at ændre det, i forhold til klubmodulet. 

5. Valg: 
a. Valg af formand, ulige år – Anette Laustsen ønsker ikke genvalg. Flemming Thomsen ønsker at 
indtræde som formand. Flemming Thomsen blev enstemmigt vedtaget. 

b. Valg af økonomiansvarlig, lige år – Leif Nielsen blev enstemmigt valgt for 1 år.  
c. Valg af herrerepræsentant, ulige år – Annette Grønmann blev enstemmigt valgt 
d. Valg af damerepræsentant, ulige år – Amanda Turay blev enstemmigt valgt 
e. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år - Udgår 
f. Valg af bestyrelsesmedlem, ulige år – Irene Christensen blev enstemmigt valgt 
g. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år – Udgår  
h. Valg af 2 suppleanter, hvert år – Jesper Bak og Jesper Bjørn blev enstemmigt valgt  

6. Eventuelt. 

Michael vil gerne opfordre til at Bestyrelsen ændre lovene således at værge/forældre har 
stemmeret for deres barn.  

Niels uddelte blomster til  Anette og takkede hende for mange år i Bestyrelsen.  

 


