Ordinær generalforsamling i
Fremad Amager for 2013
Der var i år mødt 51 medlemmer frem til aftenens generalforsamling, som denne
gang startede klokken 19.00, efter at dem der ville, have fået stillet deres sult hos
klubbens nye forpagtere ”Øens spisested”

Velkommen
Klubbens formand Erik Truelsen bød alle
Velkommen til den ordinære generalforsamling
Og gik straks til valg af aftenens dirigent

Valg af dirigent
Svend Mathiesen blev som traditionen (næsten) forskriver det, valgt som
dirigent, Svend takkede for valget og kunne konstatere at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Der var 4 fuldmagter

Bestyrelsens beretning
Erik gik straks til overrækkelse af klubbens hæderspokaler, og startede med
Hermans minde Pokal:
Som i år går til Bettina Eide Holm, som jo bekendt er vores
ungdomsformand, Bettina har i de år hun har siddet i bestyrelsen, fået
vendt en noget skrantende ungdoms afdeling efter FC Amager konkursen,
til en i dag blomstrende afdeling hvor der sker en masse spændende ting,
Bettina er en drivkraft uden lige, som har lavet tiltag som vi andre troede
var umulige, og med Timos hjælp i år på det sportslige plan, er det nu en
meget driftig ungdomsafdeling vi har 
Gundorf Pokalen:
Går i år til en stor hjælper i klubben, han siger aldrig nej til en opgave, om
det så er som dommer, hjælp på stadion, hjælp til stævner, eller i
klubhuset. Poul Bisgaard
Det bliver nok sidste år i år, at vi uddeler disse 2 pokaler, for fremtiden vil
de ændre navn og kriterier, og lagt ind under hædersudvalgets erfaren
vinger.
Derefter valgte Erik at give ordret til formanden for vores Hædersudvalg
Sven Kragerup, som skulle uddele åres hædersnåle

Hædersudvalget:
25 år:

Ole Sletting

Sølvnål:

Cem Vardar (for 100 1. holds kampe)
Mohamed Abdallas (for 100 1. holds kampe),
Freddy ”Beton” Petersen, ”Flytte” Henning Lauridsen
og Tim Olsen

Eriks ønskede stort tillykke til alle modtagere af årsnåle, og gik videre med
den egentlige beretning, som havde følgende overskrifter

Klubben:

Klubben ansatte Kim Nykvist i maj 2013 og Kim har fået godt styr på vores
medlemsregistrering, og mange af de andre administrative ting rundt om i
klubben.
Her til vinter har vi fået tilgang af Søren, og Søren er i 3 måneders
jobtræning, og han er rigtig godt i gang med vores udenoms arealer, og
andre steder i klubben hvor det halter med vedligeholdelsen.
Klubben i september 2014 fået nye forpagtere, nemlig ”Øens spisested”, de
4 mænd bag er Jannick, Christian, Yngve og Gerrit, og bestyrelsen håber at
i har og fortsat vil tage rigtigt godt imod dem.

Økonomi:

Selv om vi gennemgår regnskabet senere i aften, vil jeg godt lige berøre
vores økonomi lidt her i beretningen.
Københavns kommune har valgt at omlægge deres tilskud til klubber og
foreninger. Det betyder at de har fjernet det der før hed aktivitetstilskud,
kommunen havde så et ønske om at hæve medlemstilskuddet i stedet for,
men det forsvandt i budgetforhandlingerne, og det betyder at vi i 2014
falder ca. 250.000 kr. i kommunale tilskud, som så igen betyder, at vi enten
må skære i nogle aktiviteter eller finde andre indtægtskilder og her vil vi
meget gerne bede forsamlingen om hjælp og gode ideer.

Klubhuset:

Det er i år vi går i gang med den store ombygning af klubhuset, de starter
på nedrivningen mandag d. 3 marts og forventer at være færdige med
ombygningen ultimo juni 2014, men Brian Jeppe vil komme med flere
oplysninger omkring byggeriet senere
Jeg vil godt takke Fremad 4ever for samarbejdet omkring denne store
ombygning, uden deres hjælp var det nok ikke blevet til noget, og jeg håber
de eller andre vil fortsætte, da huset trænger til flere forbedringer.

Hjemmesiden/klubbladet:

Vores hjemmeside har ikke fungeret ordentligt i år, vi mangler i høj grad en
eller flere webredaktører for klubben, som kan skrive og vedligeholde siden.
Derfor arbejdes der også i denne stund omkring en helt ny side, i
samarbejde med eliteselskabet.

Fremad Feltet:

Fremad Feltet er meget populært blandt ungdommen og især hos de
allermindste som spiller deres turnering som små stævner hen over året, og
her bruger de feltet rigtig meget, det har også fungeret som omklædning
igennem det sidste halve år. Så alle glæder sig rigtigt meget til de nye
omklædningsrum.
I forbindelse med ombygningen, har vi valgt at flytte behandlerrummet ud i
tilbygningen til feltet

Ungdom:

2013 har været den bedste sæson siden FC Amager konkursen i 2009
Vi blev indplaceret i mesterrækken i U13, U15, U17, U19 og U18P rækkerne
og holdt disse pladser året ud, dog ikke for U13 (som efter et miserabelt
efterår hvor flere af de bærende spillere i sommerpausen forlod klubben
sammen med træneren, selvom vi netop havde fået mesterrækken som de
havde ønsket ved sæsonstarten)
Her i vinterpausen er træningen godt i gang og det ser ud til at der kommer
fremgang og tilgang til vores U15, U17 og U19, men det ser ikke godt ud
for vores U18P der skal vi ud og løbe hurtigt for at tiltrække nye pige
spillere.
På børneholdene er det nogle få ildsjæle der trækker læsset, så vi har brug
for flere frivillige forældre, det er jo det vi som forening baserer vores
eksistens på.
Vi har sagt farvel til vores DBU konsulent Casper, og skal nu til at arbejde
med mange af de ting han satte i værk, så det er vigtigt at vi får en
børneformand, som kan holde styr på børneafdelingen.
Vi har lagt en god plan for fremtiden omkring struktur og strategier, så vi
kan udvikle os i den rigtige retning, det kræver at vi alle arbejder og
trækker i samme retning.
Vi afholder igen i år DBU’s fodboldskoler, ligesom vi har afholdt
børnekurser, og planlægger at afholde flere, så vi kan klæde vores
forældretrænere endnu bedre på til trænergerningen
Ligesom jeg har deltaget i formandsnetværket, har Bettina deltaget i et
lignende netværk for ungdomsformænd i DBU Kbh., og det vigtigt at vi
deltager i sådanne netværk. Og der er flere netværk på vej, som vi også
skal deltage i.

Senior:

Det lykkes 2. senior at rykke op i Serie 1 i foråret 2013, men som
turneringen er strikket sammen i København var efteråret bare en turnering
hvor man skulle spille om at undgå nedrykning igen, men så må vi sætte
vores lid til at vi kan rykke op i Københavnsserien her i foråret 2014.
3. senior klarede 2 oprykninger i 2013 fra serie 4 til serie 2, så her skal lyde
et stort tillykke til Nikos, og vi fik et nyt serie 5 hold i løbet af 2013 så nu
består senior afdelingen af 5 stk. 11 mands hold og 4 stk. 7 mands.
VOM afdelingen havde endnu en god sæson hvor alle undgik nedrykning,
Old Girls blev nr. 5. Masters blev også nr. 5 og igen i år vandt Super

Masters deres række, de har været suveræne de sidste 2 år og det har de
taget konsekvensen af og valgt at rykke op som GOM (Grand Old Masters)
Veteranerne skulle ud og kæmpe for en plads blandt de 6 bedste, og det
lykkes lige med en 6 plads hvilket gav oprykning til den nye række Elite øst,
som er et samarbejde mellem DBU København og DBU Sjælland.
Det helt store projekt i seniorafdelingen, er nu er at få indlemmet vores
ungdomsspillere i seniorafdelingen, som det ser ud lige nu er der ingen der
kan gå ind i A truppen, men så er det vores opgave at udvikle dem i B og C
trupperne

1. Holdet/FA elite:

Som i jo alle nok ved, havde vi en miserabel 2012/2013 sæson hvor vi først
redede vores eksistens i 2. division, i den sidste kvalifikations kamp i
Kjellerup.
Vi var i det tidlige forår begyndt på møder med det nye elite selskab, for
hvis Fremad Amager skulle udvikles, måtte der andre kræfter ind over, og
derfor indkaldte vi til ekstraordinær generalforsamling i oktober med netop
dette emne, og som alle nok ved, blev det vedtaget at lægge licensen over i
et selskab styret af 3. mand, og dermed opstod Fremad Amager Elite.
Selskabet Fremad Amager Elite er etableret pr. 1. Januar. Boldklubben ejer
20 % og har som tidligere omtalt indgået en samarbejdsaftale med Fremad
Amager Elite.
Selskabet fik i januar godkendelse som kontraktklub af DBU
Økonomi:
Selskabet har pt. fået tilsagn om over halvdelen af sponsorbudgettet.
Vi vil i løbet af et par uger løfte sløret for en række af de store, og med
store menes der seks-cifrede sponsorater. Der er store navne imellem, og
virksomheder som ellers ikke tidligere har været sponsorer i klubben.
Vi har pt, omkring 40 medlemmer af erhvervsklubben, målsætningen er 80 i
løbet af året.
Budgettet udgøres ca. 2/3 af sponsorindtægter og 1/3 af entre- og ølsalg
mm.
Organisation:
Flemming Rosenkrantz er Adm. Dir. John Petersson viste sig at have så
meget at se til med sine øvrige gøremål - sportspolitik samt opbygning af
eget revisionsselskab - at det ikke var optimalt samtidig at skulle bygge
dette op. Samtidig har Flemming R. og Flemming K. (bestyrelsesformand)
besluttet sig for selv at engagere sig 100 %, for at sikre at vi kommer godt
ud over stepperne.
Event:
Der arbejdes med en række tiltag som ligeledes meldes ud i løbet af de
nærmeste uger. Målsætningen er at gøre det sjovt at gå til fodbold i Sundby
Idrætspark, selv hvis holdet ikke skulle vinde.

Kommunikation:
Vi har siden december lagt en stor indsats på sociale medier. Vi har nu
1.400 som følger os på Facebook, og de er ekstremt aktive.
Vi samarbejder med Bigum & Co. som vurderer Fremad Amager til at være
helt i top på dette område.
Sportsligt:
Der er indgået kontrakt med samtlige spillere fra efterårssæsonen, samt en
enkelt forstærkning nemlig Kristian Bo Andersen (fra Hvidovre).
Kontrakterne løber mellem et halvt og halvandet år. Vi forventer ikke at
indgå flere kontrakter før sæsonstarten.

Fremtiden:

Selvom vi nu ombygger klubhuset er der stadig mange ting der skal gøres.
Vi kunne rigtig godt tænke os at ombygge restauranten, så forpagterne kan
lukke deres køkken og bar når de ikke er her
Dermed kan vi bruge dette dejlige rum i dagtimerne og når restauranten
har lukket i ferier og weekenden
Vi har 2 forslag
 Baren bliver hvor den er, men lidt mindre, rude i ud til køkkenet og
nyt gulv/gulvtæppe i hele rummet
 Baren flyttes og den opbygges der hvor buffeten er i dag, der laves
gennemgang til køkkenet, og hullet og døren lukkes helt og nyt gulv.
Giver også mere væg og bordplads i køkkenet
Andre forslag er altid velkommen.
Vi skulle også gerne have 200 mm isolering mere på loftet, så der er vi ved
at finde nogle grønne puljer man kan søge.
Og så skal vi blive ved med at udvikle ungdomsafdelingen, og dette skal
foregå i tæt samarbejde med eliteselskabet, hvilket også allerede er aftalen
og konceptet
Bemærkninger:
Der var for første gang i mange mange år var der ikke en eneste
bemærkning til beretningen.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget

Regnskabsaflæggelse
Revisor Lennart Gutfelt gennemgik med vanlig ro årets regnskab, og kunne
tørt konstaterede at regnskabet var blevet bedre siden Helen stoppede  

Underskuddet er blevet mindre i 2013 (-24.158 Kr.) end det var i 2012 (85.755 Kr.)
Klubbens formue er nu på 3.043.244 Kr., et lille fald grundet årets
underskud
Derefter gik Lennart kort igennem de noter, der ligger til grund for
regnskabet
Spørgsmål:
Svend Kragerup:
Er det en rentetilpasningslån klubben har (Svar: ja, med variabel rente)
Der er stadigvæk dejligt mange likvide midler
Pengene fra spilleklubber er en sårbar størrelse
Hvor mange penge kommer der i kassen i forbindelse med
kontingentstigningen? (Svar: 47.000 Kr. i 2014)
Helen Østergaard:
Hvis vi strammer balderne kan vi undgå nogle af de mange bøder
Leo

Hvad går omsætningen for ølsalget til (Svar: det ligger i ApS regnskab)
Regnskabet er enstemmigt vedtaget

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog følgende:
Godkendelse af de forhøjede kontingenter for 2014 med 100 Kr. pr. halvår
Forslaget blev vedtaget med en stemme imod

Indkommende forslag
Forslag: Ændring af dato for generalforsamling
Nuværende tekst:
§6. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og indkaldes med mindst 6 ugers varsel i
medlemsblad og på klubbens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres ved samme lejlighed.
Forslået tekst:
§6. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med mindst 6 ugers varsel i
medlemsblad og/eller på klubbens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres ved samme lejlighed
Kommentar:
Vil gerne have at forslag til Generalforsamlingen fremlægges i god tid inden Generalforsamlingen

Forslaget blev enstemmigt vedtaget
Forslag fra Svend M og Sven K.
§18 Kontraktfodbold
5) Med henvisning til bestemmelserne i samarbejdsaftalen mellem Boldklubben Fremad Amager og F3
Media Group A/S, har boldklubbens formand pligt til at repræsentere boldklubben som stemmeberettigede
medlem af bestyrelsen i det selskab, der sammen med Boldklubben driver professionel fodbold i Fremad
Amagers navn.
5a) Jf. ovennævnte samarbejdsaftale kan formanden udpege en suppleant som deltager på lige fod i
selskabets bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret, når formanden selv er til stede. Såfremt formanden
ønsker at udpege en sådan suppleant, overføres denne bemyndigelse til Boldklubben Fremad Amagers
generalforsamling og valgpunktet anføres på dagsordenen.
5b) Generalforsamlingen vælger endvidere to repræsentanter for boldklubben som medlemmer af det, jf.
ovennævnte samarbejdsaftale, nedsatte koordineringsudvalg.
Det er intet krav, at de i nærværende stk. 5a valgte personer er eller skal være medlemmer af Boldklubben
Fremad Amager. De nævnte valg gælder for 1 år.
Punkt 5:
Punkt 5a:
Punkt 5b:

Står allerede i samarbejdsaftalen
Da formanden/bestyrelsen ikke støtter forslaget, falder punkt 5a
Bestyrelsen foreslår Svend M og Sven K, hvilket blev vedtaget

Kommentarer
Karsten Østergaard, Tim Olsen. Erik Truelsen, Lennart Gutfelt og Ole Vadmand havde

Valg til bestyrelse:
Følgende blev valgt:
Funktion:

Kasserer
Seniorformand
Børneformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant:
Suppleant:
Forældre rep.

Navn:

Jeanet Bisgaard
Michael Flindt
ingen stillede op
Steen Hansen
Besættes ikke
Jørgen Thorsen
Poul Bisgaard
Bent L. Hansen

Periode:

2
2
2
2

år
år
år
år

2 år
1 år
1 år

Eventuelt:
Brian Jeppe fra Fremad4Ever var glad for at klubhusprojektet er kommet i gang, og at der er indsamlet
247.000 Kr. pt. Jeppe syntes vi skal holde en god reception når byggeriet står færdigt, og invitere de dejlige
mennesker inden hos kommunen med. Der kom også en kunstgræsbane oveni hatten.
Vi skal sikre at der fremadrettet er endnu flere brugere af restauranten og resten af klubhuset. Eks, som da
der blev holdt fodboldskole for over 100 børn. Sponsorerne til fodboldskole var Fagfolkenes
Flytteforretning, Bjørn Svendsen, Jyske bank, Bacher
Generalforsamlingen sluttede klokken 20.55 med det traditionsrige FREMAD LÆNGE
LEVE
På bestyrelsens vegne
Leon Bløndal

