Referat fra Generalforsamlingen den 15. Juni 2020.
Flemming bød velkommen og fortalte at vi har måtte udskyde generalforsamlingen pga. Covid 19,
således at vi først kunne afholde den i dag den 15. juni 2020.
1. Valg af dirigent.
- Jannik Hansen blev enstemmigt valgt som dirigent. Jannik kunne konstaterer,
generalforsamlingens lovlighed jævnfør vedtægterne. Der er 13 stemmeberettiget personer til
stede.
2. Beretninger:
a. Formanden aflægger beretning.
Beretning 2020.
Endnu et år er gået og det er tid til at gøre status for det forgange år.
Som ny Formand har der været mange ting at finde ud af. De første tiltag der blev sat i værk, var
en skabelse af forskellige udvalg, der skulle arbejde på tværs af klubben. Nogle af udvalgene er
nedlagt igen, da de har løst opgaverne. Andre udvalg er stadig aktive.
Vi har arbejdet stærkt i den forgange periode, og fået oprettet Københavns første
sportsgymnasium, sammen med Københavns Åbne Gymnasium. Det var vigtigt for os, at få profiler
tilknyttet, hvorfor vi er så heldige at få Kristina ”Mulle” Kristiansen, Martin Albrechtsen og Martin
Holmegaard ansat hos Ajax København Sportsgymnasium. Mogens Weis og Jesper Winter
Sørensen er ansat som linjeledere i henholdsvis håndbold og basketball. I daglig tale kaldet AKS.
Vi var klar over, at vi kunne ikke oprette et sportsgymnasium uden en sportsgren mere. Derfor
Ajax er blevet en flerstrenget forening, idet der er oprettet en Basketball linje, både på AKS og i
Ajax København. Her har vi ligeledes fået ansat et stærkt team, idet landstrænerne for det Danske
Basketball hold, Erez Bittmann og Jesper Sørensen er ansat i AKS.
Boligdelen er også på plads, da vi har fået værelser på Valby Kollegiet. I skrivende stund arbejder vi
på, at få kontrakten lavet færdig og underskrevet. Der skal være to ”voksne” person boende på
kollegiet, således at eleverne har disse personer at gå til. Jesper Bak bliver den ene person og en
ny damespiller fra Norge – Cecilie bliver den anden person, som skal bo og hjælpe eleverne når de
er på kollegiet.
For at kunne oprette en ny sportsgren har der, naturligvis været afholdt en ekstraordinær
generalforsamling i november måned, hvor ændringerne blev stemt igennem.
Vi er også i gang med at søge midler til at starte op med E-sport. Vi håber at kunne få aktiveret Esporten i vores klubhus i august måned. For at starte op med E-sport skal der en del midler til, da
der skal indkøbes en del stationære computere, og der skal ligeledes være et internet som kan
honorere dette. Vi arbejder benhårdt i skrivende stund for at få midlerne i hus. Vi har fået nogle
midler men mangler endnu at høre fra flere af de fonde og firmaer hvor vi har søgt midler.

Vi er stadig en af de største håndboldklubber i landet, med omkring 800 medlemmer. Vi har i
denne turnering stillet med 37 turneringshold, hvilke er en stigning på 5 turneringshold fra sidste
sæson.
Turnering 2019/2020 fik en brat afslutning idet COVID-19 kom til Danmark. Det betød, at
forbundet tog den beslutning at al håndbold fra 2. division og nedefter blev suspenderet og
rækkerne blev ikke spillet til ende. Den placering man havde på tidspunktet for sæsonens
afbrydelse, er også den placering man ender på i sæsonen 2019/2020.
Vores 1. damer endte som nr. 10 i ligaen, vores 1. herre endte som nr. 7 i 1. division. DHF har
afsluttet turneringen i to omgange, men 3 klubber har protesteret til DIF om afgørelsen og den
endelige afgørelse er ikke kommet endnu. Turneringen skal dog være afsluttet den 30. juni, for der
udløber kontrakterne.
Vores 2. herre og 2. damer i 2. division har sikret sig en sæson mere i 2. division. Vores 3. damer i
3. division har også sikret sig endnu en sæson i 3. Division.
Vores øvrige senior, sekunda hold har klaret sig godt. Vi har efter en del år, igen fået 4
herreseniorhold. Tak til Kim Fischer for et godt arbejde med at lave en god træningskultur.
Alle vores ungdomshold har klaret sig godt i deres rækker. Vi har nogle hold som skulle have spillet
’finale’-kampe om HRØ-mesterskabet, men disse er desværre også blevet aflyst.
I denne sæson besluttede vi at afholde vores egen træningslejr i september hvor vi trænede i
Bavnehøjhallen, Valbyhallerne og Hafniahallen. Alle afdelinger fra U-8 til senior var samlet.
Desværre valgte HRØ også at lægge niveaustævner for U-17/19 til liga/1. Division i samme
weekend, hvilke gjorde at nogle hold ikke var der i hele weekenden. Vi har evalueret
træningslejren for at gøre den endnu bedre i forbindelse med opstart til den kommende sæson. Vi
har besluttet at ændre weekend således at vi ikke kommer i karambolage med HRØ´s
niveaustævner.
Alle ungdomshold har deltaget i forskellige stævner rundt om i landet og i udlandet, hvor de har
repræsenteret Ajax på fornemmeste vis. En hel del hold deltog i Lundaspelen, nogle var til AB
stævne, andre til Dianalund og Norden Cup mellem jul og nytår. Påskestævnet som hvert år er
vores afslutningstur på sæsonen, blev i år blev desværre ikke afholdt, da COVID-19 har sat en
stopper for dette. Jeg håber at vi kan afslutte sæsonen på en god måde, for alle afdelinger på en
måde, når vi igen kan komme i hallen og må være flere personer sammen.
Happy Kidz for børn med udviklingshandicap er blev en fast del af Ajax. Der kommer stadigt flere
og flere spillere til. Stor ros til de ildsjæle, som har engageret sig i dette projekt.
Sportslørdag er stadig en succes med rigtig mange børn og voksne. Det er dejligt at se nogle af
vores trænere, samt nuværende og tidligere spillere kommer med deres børn.

Jacob har godt gang i en masse projekter, og søger stadig projektmidler til at opstart af endnu
flere nye projekter. Vi kan se at dette arbejde har gjort, at vi har rigtig mange spillere fra U-4 og
opefter.
Hafniahallen, DGI og Jacob laver stadig stævner for vores børnehold, det afvikles den første
søndag i hver måned.
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 og forældre.
Vi havde rigtig mange præmier, så det var muligt at give sidegevinster til alle spillene. Tak til vores
sponsorer og til de forældre som var rundt i forretningerne. Der skal lyde en stor tak til Maria,
Amanda og Annette for at få arrangementet op at stå.
I juni 2018 valgte vi at ansætte Annette Grønmann i 32 timer, da vi måtte erkende at der er flere
og flere administrative opgaver der skal løses, og i særdeleshed nu, hvor vi er blevet en
flerstrenget forening, er der endnu flere administrative opgaver som skal løses. Annette sidder 3
dage om ugen på kontoret i Bavnehøj og alle er meget velkomne til at komme forbi, få en kop
kaffe eller bare en snak. En del af arbejdstiden foregår også̊ om aftenen eller i weekenderne, hvor
der oftest opstår spørgsmål i forbindelse med kampe. Annette prøver på bedste vis at svare på alle
spørgsmål, uanset hvilken tid på døgnet hun bliver kontaktet.
Og det skal vi alle huske at sætte pris på! Tak Annette!
I Bestyrelsen har vi arbejdet med strategi, da vi får Team Copenhagen støtte. Dette arbejde har
også fyldt meget på Bestyrelsesmøderne. Bente laver stadig vores regnskab, hvilket vi er meget
glade for, da vi er en stor klub og derved har mange økonomiske opgaver. Der skal lyde en stor tak
til Bente for hendes utrættelige arbejde.
Vi forpagter stadig cafeteriet i Bavnehøj, og her har vi valgt at ansætte Pernille i en deltidsstilling.
Det har betydet, at vi nu kan lave fællesspisning, samt at vi hver mandag har ”dagens ret”, hvilket
rigtig mange benytter sig af både fysisk i cafeteriet og som ’Take away’.
Vi har, i forbindelse med større aktivitet i cafeteriet, holdt møde med forskellige frivillige i Ajax, for
at få flere til at støtte op om cafeteriet og få flere til at hjælpe. Der er en del forældre som hjælper
i cafeteriet, når deres børn træner i hallen. En stor tak til dem.
I forbindelse med Covid-19 var Bavnehøj hallen lavet om til nødherberg i København. Vi i Ajax har
stået for at lave morgenmad og aftensmad til de hjemløse. Dette har udelukkende været drevet at
frivillige kræfter. Jeg er rørt over alle de frivillige som bakkede op omkring dette projekt. Det viser
lige præcis det vi står for i Ajax en klub med socialt ansvar. En kæmpe tak til alle de frivillige, som
har hjulpet og stået op og lavet morgenmad fra kl. 6.30 hver dag alle ugens dage.
Klubhuset:
Klubhuset bliver stadig udlånt til fester og lign. og annekeset bliver udlejet til håndværkere. Vi har
besluttet at alle fester skal afholdes i klubhuset, så det er vigtigt at klubhuset bliver booket i meget
god tid.

Til slut skal der lyde en stor tak til alle de frivillige - trænere, holdleder og hjælpere og alle andre
omkring det sportslige. Dem der hjælper 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 en så stor
klub som Ajax København .
Jeg vil gerne takke Bestyrelsen for godt samarbejde. Som ny formand har det været dejligt med en
Bestyrelse der har bakket op om de mange nye tiltag. Vi skal desværre tage afsked med Niels og
Leif da de har ønsket at stoppe i Bestyrelsen. Jeg håber dog at vi stadig kan kontakte dem og
benytte os af deres store viden.
Flemming Thomsen
Spørgsmål – Der var ingen spørgsmål til beretningerne.
-

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.
- Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
b. Den økonomiansvarlige fremlægger næste års budget, og foreslår det kommende års
kontingentsatser – dette punkt tages under Behandling af indkomne forslag.
- Budgettet blev gennemgået. Kontingent satser behandles i næste punkt.
- Der var få spørgsmål omkring E-sport, disse blev besvaret
- Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
4. Behandling af indkomne forslag:

- Bestyrelsen stiller følgende forslag:

§ 5.
Stk. 1 Aktive medlemmer, der er fyldt 16 år på tidspunktet for afholdelse af
generalforsamlingen, har en stemmeret. For medlemmer, der ikke er fyldt 16 år på tidspunktet
for afholdelse af generalforsamlingen overgår pågældende medlems stemmeret til
pågældende medlems forælder eller værge. Trænere og holdledere, der fremgår af træner/ledergruppen på Klubmodulet på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har en
stemmeret.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer i klubben har stemmeret.
Stk. 3. Stemmeretten efter stk. 1, er først gældende efter tre måneders aktivt medlemskab i
klubben.

Stk. 4. Medlemmer, som er i restance med kontingentbetalingen, har ikke stemmeret.
Stk. 5. Medlemmer af Ajax’ Venner har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Flemming begrundede Bestyrelsen forslag
Spørgsmål:
Helge: Vi har mange medlemmer under 16 år, man giver nu et stort del forældre der ikke kender
håndbolden, Helge vil gerne stemme imod det.
Janne: Bakker Helge op, en forening som vores er medlemmer – træner/ledere kan stemme
Bestyrelse imod
Jan: En del seniorspillere betaler ikke selv kontingent og de har stemmeret. En forening som Ajax
er en demokratisk forening hvor alle medlemmer skal have stemmeret.
Carsten: Har oplevet en del generalforsamlinger, det er meget sjældent at der er ret mange til Ajax
generalforsamlinger.
Helge: Meget betænkelig da mange ikke har sat deres ben på en håndboldbane. Og er stadig
meget nervøs.
Janne: Betvivler ikke at træner/ledere er dygtige, hvis de vil trumfe igennem vil de nok gøre det
alligevel i et andet sammenhæng
Jan: Skjold og Vestia har samme stemmeret som det vi skal stemme om.
Irene: er ulønnet holdleder og vil syntes det er dejligt og have stemmeret.
Daniel: Man kunne lave et ændring forslag hvor man tager sportslørdag fra.
Carsten: Vi kan godt tage forældre til at være trænere for de små årgange.
Titter: Kunne være at nogle forældre kunne andet end håndbold.
Jan: TK indtil 14 år har forældre stemmeret. Fra 14 år har spilleren stemmeret. Hvidovre har også
fra 16 år og forældrene har også stemmeret.
Flemming: det handler ikke kun om håndbolden men et fællesskab
Carsten: mere bekymret for E-sport medlemmerne.
- Herefter blev forslaget sat til afstemning. Det blev vedtaget med 11 stemmer for forslaget
og 2 imod. Hermed blev det vedtaget.
Bestyrelsen forslår en mindre kontingent stigning fra den 1. November 2020. Jan begrundede
forslaget.
Kontingent Ajax -

Nyt kontingent pr. 1. november

Sports-lørdag

50 kr. pr.
gang

Eller 3 gange årligt kr.
200

600 kr.

Uændret

U6-7

225 kr.

4 gange årligt

900 kr.

Uændret

Ajax Kidz

50 kr. pr.
gang

Eller 3 gange årligt kr.
200

600 kr.

Uændret

U8

375 kr.

4 gange årligt

1.500 kr.

Uændret

U9

375 kr.

4 gang årligt

1.500 kr.

Uændret

U10-U11

400 kr.

4 gang årligt

1.600 kr.

1.700,- kt.

U12-U13

500 kr.

4 gange årligt

2.000 kr.

2.100,- kr.

U15

600 kr.

4 gange årligt

2.400 kr.
tilkøb

2.600,- kr. mulighed for

U17

600 kr.

4 gange årligt

2.400 kr.
tilkøb

2.800,- kr. mulighed for

U19

600 kr.

4 gange årligt

2.400 kr.
tilkøb

2.800,- kr. mulighed for

Old boys

300 kr.

4 gange årligt

1.200 kr.

Uændret

Mødrehåndbold

50 kr. pr.
gang

Eller 1 gang årligt kr. 300

300 kr.

Uændret

Senior elite

625 kr.

4 gange årligt

2.500 kr.

2.600,- kr.

Senior bredde

450 kr.

4 gange årligt

1.800 kr.

Uændret

Ajax Venner

300 kr.

1 gang årligt

300 kr.

Uændret,

4 gange årligt:
1. februar, 1. maj, 1. august, 1. November
-

Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for og en blank stemme.

5. Valg:
a. Valg af formand, ulige år – Udgår
b. Valg af økonomiansvarlig, lige år – Leif Nielsen ønsker ikke genvalg, Casper Overgaard blev
enstemmigt valgt.
c. Valg af herrerepræsentant – Udgår
d. Valg af damerepræsentant – Udgår
e. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år – Jan Barslev ønsker genvalg og blev enstemmigt valgt
f. Valg af bestyrelsesmedlem, ulige år – Udgår
g. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år – Niels Jensen ønsker ikke genvalg, Eddie Derlich blev
foreslået af Bestyrelsen og enstemmigt valgt.
h. Valg af 2 suppleanter, hvert år – Jesper Bak og Irene Christensen blev enstemmigt valgt

6. Eventuelt.
- Carsten: Træningstider til Basket om eftermiddagen/aften, dette meddelte Bestyrelsen til
infomødet at de ikke skulle have.
Flemming: Covid 19 har gjort at ikke har kunne arbejde hurtigt. Vi arbejder på at få en hal mere.
Daniel: Vi har fået en nyt setup og derfor har vi måtte ændre i beslutningerne.
Carsten: Det var ikke det der blev sagt.
Jan: det ser ikke godt ud, men der arbejdes på det.
Flemming takkede Niels og Leif for godt arbejde, og uddelte en kurv til begge.
Flemming takkede Dirigenten for god ro og orden. Jannik fik udleveret vin som tak.

