Referat fra ekstra ordinærgeneralforsamling i Ajax København den 25. november 2019.

1. Valg af Dirigent og referent.
- Flemming Thomsen bød velkommen og foreslog Jannik Hansen som dirigent og Annette
Grønmann Larsen som referent.
-

Jannik Hansen blev enstemmigt valgt som dirigent og Annette Grønmann Larsen blev
valgt som referent. Jannik kunne konstaterer generalforsamlingens lovlighed jævnfør
vedtægterne. Der er 24 stemmeberettiget personer til stede.

-

Det blev besluttet at §1 og §2 vedtages samlet. §4 vedtages. §11, §15 og §16 vedtages
samlet.

2. Forslag til ændring af lovene fra Bestyrelsen:
§ 1:
Klubbens navn er AJAX København.
Stk. 2. Klubben har hjemsted i Københavns Kommune
Stk. 3. Klubben er stiftet d. 2. maj 1934, og fusioneret med Kvindelig Idrætsforening (stiftet d. 21.
maj 1906) d. 2. maj 1989
Stk. 4. Klubben er medlem af Håndboldregion Øst og Dansk Håndbold Forbund under Dansk
Idræts Forbund, og er som sådan underkastet disse forbunds love og bestemmelser.
Ændres til:
Stk. 3.
Klubben er stiftet d. 2. maj 1934, fusioneret med Kvindelig Idrætsforening (stiftet d. 21. maj 1906)
d. 2. maj 1989 og ændret til en sportsklub d. 25. november 2019. Resten uændret.
Ændret på mødet således:
Klubben er stiftet d. 2. maj 1934, fusioneret med Kvindelig Idrætsforening (stiftet d. 21. maj 1906) d. 2.
maj 1989 og ændret til en sportsklub med håndbolden som primær sport d. 25. november 2019.
Resten uændret.

Stk. 4.
Klubben er medlem af de respektive forbund under Dansk Idræts Forbund, og er som sådan
underkastet disse forbunds love og bestemmelser.

Ændret på mødet således:
Klubben er medlem af Håndbold Region Øst, Dansk Håndbold Forbund og de respektive øvrige
forbund under Dansk Idræts Forbund, og er som sådan underkastet disse forbunds love og
bestemmelser.

§ 2.
Klubbens formål er at spille håndbold. Formålet er i forlængelse heraf at drive og udvikle håndboldklubben AJAX København som sportslig og social kulturfaktor i København, på landsplan og
internationalt. Klubbens vision er: Resultater med socialt ansvar.
Ændres til:
Klubben formål er at drive en sportsklub. Formålet er i forlængelse heraf at drive og udvikle
sporten i Ajax København. Resten uændret.
Ændret på mødet således:
Klubben formål er at drive en sportsklub, med håndbolden som primær sport. Formålet er i
forlængelse heraf at drive og udvikle sporten i Ajax København. Resten uændret.
Herefter blev forslagene i §1 og §2 enstemmigt vedtaget.

§ 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. Indmeldelser og udmeldelse og meddelelse om bopælsforandring sker på klubmodulet.
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 på klubmodulet.
Ændres til:
§ 4. Som medlem kan i seniorafdelingerne optages enhver person, som er fyldt 18
år.
Stk. 2. I ungdomsafdelingen enhver ung person under 19 år. Resten uændret
Ændret på mødet således:
Stk. 2. I ungdomsafdelingen enhver ung person på 19 år eller derunder. Resten uændret

Herefter blev forslaget i §4 enstemmigt vedtaget.

§ 11. Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretninger: a. Formanden aflægger

beretning.
b. Formanden for AJAX Klubhus aflægger beretning. 3.
Regnskab:
a. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab.
b. Den økonomiansvarlige fremlægger næste år budget, og foreslår det kommende års
kontingentsatser.
4. Behandling af indkomne forslag:
5. Valg:
a. Valg af formand, ulige år
b. Valg af økonomiansvarlig, lige år
c. Valg af herrerepræsentant, ulige år
d. Valg af damerepræsentant, ulige år
e. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år
f. Valg af bestyrelsesmedlem, ulige år
g. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år
h. Valg af 2 suppleanter, hvert år
6. Eventuelt:
Dirigent og revisorer må ikke være medlemmer af bestyrelsen.
§ 11 stk. 5. Ændres til:
c. Valg af herrerepræsentant, ulige år – udgår og ændres til: herreselskabet udpeger en
repræsentant til Bestyrelsen.
d. Valg af damerepræsentant, ulige år – udgår og ændres til: dameselskabet udpeger en
repræsentant til Bestyrelsen.
Ny h. – Københavns Åbne Gymnasium (KG) udpeger en repræsentant til Bestyrelsen.

§ 15. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf vælges 7 medlemmer på generalforsamlingen:
Formand, økonomiansvarlig, repræsentant fra herreselskabet, repræsentant fra dameselskabet og 3
ordinære medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og
vælger blandt sine medlemmer en næstformand, en sportslig ansvarlig og en sponsor- og
kommunikationsansvarlig. Stk. 3. Forretningsføreren udpeges af Bestyrelsen.
Ændres til:

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, heraf vælges 5 medlemmer på generalforsamlingen: Formand,
økonomiansvarlig og 3 ordinære medlemmer. Repræsentant for dame- og herreselskabet udpeges af
selskaberne. Repræsentant for KG udpeges af KG .
Ændret på mødet således:
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, heraf vælges 5 medlemmer på generalforsamlingen: Formand,
økonomiansvarlig og 3 ordinære medlemmer. Repræsentant for dame- og herreselskabet udpeges af
selskaberne. Repræsentant for Københavns Åbne Gymnasium (KG) udpeges af Københavns Åbne
Gymnasium (KG) .
Nyt afsnit: Ved stemmelighed er det Formandens stemme, der er afgørende.

§ 16. For at være medlem af bestyrelsen skal man være medlem af AJAX København
Stk. 2. Stemmeberettigelse er ikke en betingelse for at modtage valg.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to årig periode. Formand vælges i ulige år,
økonomiansvarlig vælges i lige år, dame- og herrerepræsentant vælger i ulige år, to
bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og et bestyrelsesmedlem i ulige år. Stk. 4.
Bestyrelsessuppleanter vælges for en 1 årig periode.
Ændres til:
Stk: 3: dame- og herrerepræsentant vælger i ulige år –udgår, resten
ændret
Ændret på mødet således:
Stk: 3: dame, herrerepræsentant og repræsentant for Københavns Åbne
Gymnasium (KG) udpeges for et år af gangen af henholdsvis Dame- og
Herreselskabet og Københavns Åbne Gymnasium , resten ændret
Herefter blev forslagene i §11, §15 og §16 enstemmigt vedtaget.

