
 

 

Referat fra Generalforsamlingen den 7. maj 2021.  

Flemming bød velkommen.  

1. Valg af dirigent. 
- Jannik Hansen blev enstemmigt valgt som dirigent. Jannik kunne konstatere, 
generalforsamlingens lovlighed jævnfør lovene. Der er 20 stemmeberettiget personer til stede.  

2. Beretninger: 
a. Formanden aflægger beretning.  

Så er det tid igen til at fortælle lidt om den forgange periode - og hvilken periode vi har været 
igennem. Vi kom fint i gang med sæsonen men – men så kom der en virus til Danmark, som 
lukkede alt ned.  
 
Den 11. marts 2020 lukkede Statsministeren stort set alt ned og det gjaldt også for os i Ajax 
København. Ansatte blev hjemsendt og alle håndboldaktiviteter sat på pause. Efter en pause kom 
vores Dameliga og vores 1. divison herrehold i gang igen, men uden folk i hallen og med en 
ugentlig Coronatest. En turbulent startperiode med masse af udskudte kampe grundet corona. 
 
Heldigvis kom budskabet for alle om at vi kunne starte udendørs i maj måned, og efter en kort 
periode kunne alle under 21 år komme indendørs – vi var lykkelige for at alle vores ungdomshold 
kunne komme i gang igen, men lykken varede kort da der igen blev lukket ned for al idræt. Vores 
sekunda senior har været lukket ned siden først nedlukning. I skrivende stund er vi igen kommet 
udenfor og håber vi snart er tilbage i hallerne igen.  
Vi har fået nogle baner i Valby Idrætspark og ved Fremad Valby klubhus, så vi kan møde spillerne 
og forhåbentlig spille en form der ligner lidt håndbold.  
 
Dameliga holdet har afsluttet den ordinære turnering som nummer 10 samt kvalspillet med en flot 
9. plads. 1. div. Herrerne afsluttede først turneringen den 17. april på en utrolig flot 3. plads og 
grundet en konkurs i den danske herreliga, spiller vi i skrivende stund om oprykning til den ligaen. 
2 utrolig flotte resultater, som vi kun i Ajax kan være stolte af. 
 
DHF har afholdt ekstra ordinær Repræsentantskabsmøde for at afslutte turneringen fra 2. division 
senior og nedefter. 
  
Selvom al idrætten har været lukket, har vi i Ajax ikke ligget på den lade side vi har oprustet vores 
administration med at ansætte Claus Kuno som administrativ leder og Tor Mikkelsen i en 
kommunikationsstilling.  
Jacob har valgt at søge nye udfordringer og derfor har vi søgt efter en ny børnekonsulent. Der var 
mange ansøgere men valget faldt på Kristian Buhl som kommer fra Skive hvor han har arbejdet i 
lignede job. 



 
DIF har opgjort medlemstal for 2020 og vi er igen Danmarks største håndboldklub. Vi har dog i 
denne nedlukningsperiode mistet medlemmer, så vi skal arbejde hårdt på at få flere medlemmer 
når Danmark igen bliver normalt.  
Der skal rettes en stor tak til alle de spillere og forældre som forsat er medlem i Ajax København, 
selvom vi ikke har kunne være i vores store fælleskab.  
 
Jeg vil også gerne sende en meget stor tak til vores trænere for at holde spillerne i gang, selvom vi 
ikke har kunne mødes fysisk.  
 
Vi har søgt en del puljer i DIF/DGI og i Københavns Kommune. I DIF/DGI har vi søgt puljer, idet vi 
ikke har kunne afholde forskellige arrangementer som cykeleventen og bankospillet i december 
måned.  
Vi er så heldige at vi har fået et socialt partnerskab med kommune for de næste 4 år, Kristian er 
allerede i gang med de indledende opgaver, så vi er klar til at vi kan få børnene fysisk i hallen igen.  
Vi var også så heldige at få penge fra klubhuspuljen således at vi har kunne renovere pavillonen og 
vi har i den anledning også fået nye møbler. Vi glæder os til at tage pavillonen i brug til møder og 
til VIP-arrangementer.  
Sidst men ikke mindst har vi fået en pulje fra kommunen til vores E-sports lokale i Bavnehøj, hvor 
vi har købt ”gamer” stole og fået hæve/sænke borde. Vi glæder os snart til at byde nye E-sport 
medlemmer velkommen.  
 
Desværre ikke er der ikke meget at berette på det sportslige område, da vi stort set ikke har være i 
gang med hverken Basket eller Håndbold.  
Måske bliver det muligt i en eller anden form at spille Beach håndbold i maj/juni ellers må vi se 
frem imod den nye turnering i september/oktober hvor vi også håber at kunne åbne for E-sports 
aktiviteter. og alle de stævner som vi plejer at deltage i. Albertslund cup hvor vi plejer at deltage 
med alle vores ungdomshold er desværre blevet aflyst. 
Vi er i gang med at planlægge håndboldskoler i uge 26 og 31 og håber at vi kan afholde dem 
indenfor, ellers må vi være opfindsomme udenfor.  
 
Bestyrelsen har holdt online Bestyrelsesmøder i den forgange periode og vi har sat gang i et 
strategiarbejde til gavn for os alle. Det arbejder vi på i øjeblikket og regner med at være færdig 
snarest. 
ASK har også været nedlukket idet KG heller ikke måtte åbne for elever, så alt har været med 
online undervisning og det har morgentræningen også været. Der har været online rekruttering 
frem mod det nye skoleår. Vi har en flot tilmelding til skoleåret 2021/22 med 61 nye dvs. vi er nu 
på 101 elever fra næste skoleår. 
 
De fleste af vores elever som bor på kollegiet, har været hjemme i denne periode hvor de har haft 
online undervisning, men flere og flere begynder nu er være retur på kollegiet og gymnasiet har nu 
fået lov at åbne op for fysisk fremmøde.  
 
På cafeteriaområdet er der ikke det store at berette, idet det har været lukket ned i en længere 
periode. Vi har sagt farvel til TK som var ansat som kok til at lave mad til vores kostelever. Vi har 



fra april ansat et firma, som stiller en kok tilrådighed for at lave mad til kosteleverne og til ”dagens 
ret” i cafeteriet.  
 
I klubhuset har vi stadig håndværkere boende. Mini Ajax har benytte udendørsområdet i den 
første nedlukning således at de kunne sprede børnene så meget som muligt. Ellers har der ikke 
været nogen aktivitet, alle bookningerne for fester er blevet udskudt igen og igen.  
 
Der skal lyde en stor tak til de ansatte, de frivillige, vores kære forældre, vores spillere, vores 
trænere, vores 1. herre og 1. damer, samt de involverede parter samt klubbens fans. 
TAK 
Til sidst skal der lyde en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i den 
forgange periode. Det har været en spændende og innovativ tid. 
 
Med håbet om at vi ser frem imod en endnu bedre periode.  

Flemming Thomsen 
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.  

-  Casper fremlagde regnskabet. 

Spørgsmål: 

- Martin P: træner lønningerne er faldet og medlemmerne er steget og vi ansætter flere på 
kontoret.  

- Jan: Vi har hævet trænerbudgettet til den kommende sæson. Vi har styrket vores 
organisation da vi har sat mange nye skibe i søen. Vi skal arbejde på at få flere 
kommercielle indtægter.  

- Carsten S: meldingen er at der er færre penge til trænerlønninger til den kommende sæson.  
- Jan: Det er forhandlings procedure. 
- Helge: Ungdomsspillerne spiller med forskellige sponsorer, kommer der ikke indtægter ind 

for disse. 
- Flemming: Mange af sponsorerne har betalt i år 1.  
- Janne: Man har Carlsberg i hallen.  
- Flemming: Carlsberg sponsoratet er først fra 2021.  

Herefter blev regnskabet er enstemmigt vedtaget  

 



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

Casper fremlagde budgettet og foreslog at kontingentet for U-8/9 og U-10/11 stiger med 25,00 kr. 
pr. kvartal fra den 1. november 2021. Pengene øremærkes til Ajax aktivitet. 

 Håndbold: 
Afdelinger       

Sports-lørdag 50 kr. pr. gang Eller 3 gange årligt kr. 200 600 kr. 

U6-7 225 kr. 4 gange årligt 900 kr. 

Ajax Kidz  50 kr. pr. gang Eller 3 gange årligt kr. 200 600 kr. 

U8 375 (ændres til 400,00) 4 gang årligt – pr. 1. november 1500 

U9 375 (ændres til 400,00) 4 gang årligt – pr. 1. november  1500 

U10-U11 425 (ændres til 450,00) 4 gang årligt – pr. 1. november  1700 

U12-U13 525 4 gange årligt 2100 

U15 650 4 gange årligt 2600 

U17 700 4 gange årligt 2800 

U19 700 4 gange årligt 2800 

Old boys 300 4 gange årligt 1200 

Mødre-håndbold  50 kr. pr. gang Eller 1 gang årligt kr. 300 300 

Senior elite  625 4 gange årligt 2500 

Senior bredde 450 4 gange årligt 1800 

Ajax venner 300 1 gang årligt 300 

 
Basketball:  

Afdelinger     

U15 650 4 gange årligt 

U17 700 4 gange årligt 

U19 700 4 gange årligt 

Senior elite  625 4 gange årligt 

 
E-sport:  

Afdelinger     

Ungdom   200 Pr. måned  

 



Budget og kontingentforhøjelsen blev enstemmigt vedtaget. 

4. Behandling af indkomne forslag: 
- Bestyrelsen stiller følgende forslag:  

Bestyrelsen foreslår ændring af § 4 og 5: 

§ 4. Som medlem kan i seniorafdelingerne optages enhver person, som er fyldt 18 år. 
Stk. 2. I ungdomsafdelingen enhver ung person under 19 år eller derunder. 
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.  
 
§ 5: Stk1 Aktive medlemmer, der er fyldt 16 år på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, har 
stemmeret. For medlemmer, der ikke er fyldt 16 år på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen 
overgår pågældende medlems stemmeret til pågældende medlems forældre 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.  
 
Ny § 4 stk.  3:  
Indmeldelser og udmeldelse og meddelelse om bopælsforandring sker på foreningens 
medlemsplatform 
Ny § 4 stk. 5  
Udmeldelse kan kun ske med én måneds varsel på foreningens medlemsportal.  
Ny § 5 stk. 1 
Aktive medlemmer, der er fyldt 16 år på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, har 
stemmeret. For medlemmer, der ikke er fyldt 16 år på tidspunktet for afholdelse af 
generalforsamlingen overgår pågældende medlems stemmeret til pågældende medlems forældre eller 
værge. Trænere og holdledere, der fremgår af træner-/ledergruppen på foreningens medlemsportal på 
tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har en stemmeret.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

Bestyrelsen foreslår ændring af § 8:  
 
Bestyrelsen ønsker at udvide afholdelsen af generalforsamlingen til den 31. maj og at 
Generalforsamlingen kan afvikles online i tilfælde af Pandemi eller lign.  
 
§ 8. Den ordinære generalforsamling afholdes mellem den 1.februar og den 15.maj og indkaldes med mindst 
14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved annoncering på klubbens hjemmeside. 
 
Ny § 8: 
Den ordinære generalforsamling afholdes mellem den 1.februar og den 31.maj og indkaldes med 
mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved annoncering på klubbens hjemmeside. 
Generalforsamlingen kan afvikles som online møde.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  



 
 
Bestyrelsen foreslår ændring af § 15: 
§ 15. 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 udpeges af Københavns Åbne Gymnasium 
(KG).  
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. 
Stk. 4. Ved stemmelighed er det Formandens stemme der er afgørende.  
Stk. 3. Bestyrelsen sætter mål og godkender de af udvalgene udarbejdede budgetter og handlingsplaner til 
opnåelse af de satte mål.  
 
Ny §15: 
 
§ 15. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, heraf vælges 6 medlemmer på generalforsamlingen: Formand, 
økonomiansvarlig, og 4 ordinære medlemmer. Repræsentant for Dame- og Herreselskabet udpeges af 
selskaberne. Repræsentant for Københavns Åbne Gymnasium udpeges af Københavns Åbne Gymnasium. 
Resten uændret.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 

5. Valg: 
a. Valg af formand, ulige år – Flemming Thomsen ønsker genvalg og blev enstemmigt valgt.  

b. Valg af økonomiansvarlig, lige år – Udgår   

c. Valg af herrerepræsentant – Udgår  

d. Valg af damerepræsentant – Udgår 
e. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år – Udgår  

f. Valg af bestyrelsesmedlem, ulige år – Jesper Bjørn er udtrådt i året løb. Bestyrelsen forslår 
Katarina Olah, som blev enstemmigt valgt.  
g. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år – Udgår  

Nyt Bestyrelsesmedlem, jævnfør vedtaget § 15 – Bestyrelsen foreslog Lene Oest som blev 
enstemmigt valgt.  
h. Valg af 2 suppleanter, hvert år – Jesper Bak og Irene Christensen blev enstemmigt valgt  
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Carsten S: Forespørgelse på træningstimer da vi har mange aflysninger i vores haller.  



Flemming: vi er ikke uenig. Valbyhallen her kunne vi vælge at den blev lukket ned af 3 omgange – 
Vi er meget obs på nye faciliteter  

Titter: Vi har fået AKS men hvor er Kies – hvad er der gået galt  

Flemming: Vi har brugt meget tid på Kies. Vi har sat Anette Laustsen ind som repræsentant i 
Bestyrelsen.  

Flemming takkede Dirigenten for god ro og orden. Jannik fik udleveret vin som tak.  

 
 


