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Ordinær generalforsamling  

i Fremad Amager for 2019 
Afholdt i klubhuset tirsdag den 25. august 2020 

Selvom vi i år havde forsøgt os med et fodboldforedrag inden generalforsamlingen, var der kun mødt 25 
medlemmer og 1 ungdomsmedlem og op til aftenens generalforsamling. Hvis der er nogle der har ideer eller 
forslag til hvordan vi får flere medlemmer til den årlige generalforsamling, skal du endelig ikke tøve med at 
fortælle det til bestyrelsen. 
 

Velkommen 
Klubbens formand, Erik Truelsen, bød alle velkommen til den ordinære generalforsamling og gik straks til valget 
af aftenens dirigent som skulle forholde sig til følgende dagsorden.  
 
Dagsorden: 
a)   Valg af dirigent  
b)   Bestyrelsens beretning  
c)   Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  
d)   Fremlæggelse af budget til godkendelse  
e)   Indkomne forslag  
f)   Fastsættelse af kontingent  
g)   Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor som anført i § 9  
h)   Eventuelt, herunder orientering og debat vedr. klubbens      
       samarbejdspartnere  
 
 

a) Valg af dirigent 
 
Det var i år ekstra svært at finde en dirigent, da vores ”normale dirigenter” alle 
havde måtte melde forfald, så det endte med at Andreas fra Baglokalet meldte 
sig til opgaven, og der vil Bestyrelsen endnu engang takke for. 
 
Andreas takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt 
 
 

b) Bestyrelsens beretning 2019 

Før Erik begyndte på Bestyrelsens beretning skulle vi mindes alle de gode medlemmer og tidligere 1. holds 
spillere som vi har mistet i år 
 
 Mangeårig formand i Fremads Venner: Flemming Dammer Nielsen 
 Leif Løfgren 
 Martin Kahn 
 Henning Petersen 
 Tidligere 1. holds spiller: Francois Pignot 
 Tidligere 1. holds spiller: Lille Ole Jensen 
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Derefter skulle vores 2 pokaler uddeles. 
 

Hermands Minde Pokal: 
Deles ikke ud i år. 
 
 

Fremad Amager Pokalen: 
Fremad Amager pokalen går i år til Jeanet 
Bisgaard. 
Janet startede med at være med omkring 
pige ungdom og for mere end 10 år siden 
oprettede hun et Old girls hold som siden 
har gået igennem en foryngelses kur så de 
nu spiller senior      , og Jeanet spiller 
stadig. 
Jeanet har også siddet i bestyrelsen, så det 
er meget fortjent at hun får Fremad 
Amager pokalen i år. 
 

 
 
Hædersudvalget:  
Jeg giver hermed ordret til Hædersudvalget ved Henning Jensen, for uddeling af klubbens nåle. 
 
Der var i år nåle til følgende 
  
 Sølvnål Heini Vatnsdal ( for + 100 1.holds kampe ) 
 50 års nål Svend Erik Erik Larsen 
 Fortjenstnål Martin Timm Holmstav 
 
Da ingen af modtagerne var til stede, vil klubben sørge for at de får overrakt nålene 

Og nu til selve beretningen 
 
Klubben: 
Da vi for første gang skulle bruge vores Hjertestarter, viste det sig 
at den ikke virkede, men heldigvis fik det ikke en fatal udgang, og 
det samme skete desværre på Kløvermarken ugen efter.  
Vores Hjertestarter er nu fuld funktionsdygtig og bliver ved med 
at være det 
 
Vi har fået 200.000 Kr. i forbindelse med projektet ”Sociale 
partnerskaber”, som primært er rettet mod indsatser i 
Hørgården. Projektet kører foreløbig de næste 4 år, med 
mulighed for forlængelse. Klubben har ansat MO til at være 
projektleder på projektet. Da B1908 også har fået tildelt 
projektet, kommer mange projekter til at blive kørt sammen med 
8érnes projektleder.  
 
Vi rykker lidt rundt i klubhuset så vores nye samarbejde med 
B1908 og selskabet, vil få plads i klubhuset, og vi ser på hvordan 
vi kan skaffe mere plads på den lange bane 
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Økonomi: 
Vi kommer også ud med et lille overskud i 2019, men det vil 
Salina komme ind på senere. 
Coronaen har betydet at mange klubber har mistet 
medlemmer og midler, vores økonomi er heldigvis ikke bygget 
op på at vi deltager på koncerter, festivaler, stævner og lign, 
så på det punkt er vi ikke blevet så hårdt ramt, det er også 
kun et par håndfulde medlemmer vi har mistet på den konto.  
 
 
 
Klubhuset: 
I Forbindelse med Corona, besluttede folketinget at 
suspendere anlægsloftet, det betød at kommunen åbnede klubhuspuljen igen, vi søgte og fik 400.000 kr. til at 
modernisere vores varmecentral, hvilket også var tiltrængt. Hofor havde meddelt os at vi fik 70° ind og lukkede 
68° ud igen, så inden længe går de i gang med at udskifte kedel og varmeveksler, desuden stiller de et 
blødgøringsanlæg op 
Derudover bliver det lavet sådan at omklædningerne ovenpå får deres egen streng, så skulle vi være ude over de 
problemer vi har haft med det varme vand. 
 
 
 
Senior /Ungdom: 
På Ungdomssiden vedtog vi i slutningen af februar, på 
den ekstra ordinære GF, at indlede et samarbejde 
med FAElite og B1908, omkring at opstarte et 
Akademi, og det er kommet rigtigt godt fra start. 
Det har desværre også betydet at vi ikke har et U19 
selv som er med i turneringen, Det er en svær årgang. 
så her skal vi nok på sigt samarbejde med B1908 om 
at drive et U19*2 sammen, ellers er ungdommen 
også kommet rigtigt i gang efter at have ligget stille i 
næsten et ½ år. 
 
 
 
 
 
Senior turneringen blev også suspenderet i foråret, dog lavede man et slutspil i Herre KS, og her kom vi 
desværre ikke med i oprykningsspillet, da man lavede det om til en halv årsturnering. 
Så vi har på herresiden stadig 2. holdet i KS og 3. holdet i Serie 4, og 1 x 7 mandshold 
På Kvindesiden ligger vi også i KS og har 2 x 7 mands hold. 
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1 Holdet/FA elite: 
Her vil jeg vil give ordret til Alan Ravn, og jeg vil foreslå at spørgsmål til Allan stilles umiddelbart efter hans 
indlæg. 
 
Allan fortalte følgende: 
 
Alliance of Clubs Amager Academy 

• Der er brugt meget tid og mange penge på Academyet som vi driver sammen med B1908 

• Allen ser gerne at alle ørens fodboldklubber deltager 

• Academyet vil være den bedste til ”exit” på Amager, Sjælland, Danmark, det vil sige at vi skal 
tage os godt af de spillere som ikke længere er tilknyttet Academyet af den ene eller den anden 
grund. 

• Opdelingen bliver på denne måde 
o  U10-U12 skal lege og hygge 
o U13-U16 er der udviklingsfodbold 
o U17-U19 spilles der resultatfodbold 

 
Allan fortalte at han elsker at komme på øen, og at han elsker baggrunden som arbejderklub 
 
Superliga / Holdet 

• Pt. bruger vi penge der svarer til en klub i bunden af 
Superligaen 

• Vi skal opføre os som Superliga i alt hvad vi laver, inkl. 
kommunikationen 

• Ambitionen for 1.holdet er klar…..oprykning til 
Superligaen 

• Da vi har mange udenlandske spillere, foregår 

kommunikationen på engelsk (når det er muligt      ) 

• På banen er sproget nemt (fodboldsprog), det er udenfor 
banen der er udfordringer 

• Der vil være nogle spillere der vil blive lejet ud 

• Det er mega svært at skaffe lejligheder, så hvis nogen 
kan hjælpe, er det bare at kontakte Allan 

• Der var et spørgsmål fra salen, hvorfor der var så mange 
udenlandske spillere 

o Det er primært et spørgsmål om pris. Det er en 
del af forretningen at sælge spillere videre 

o Allan regner med at der bil være flere danske 
spillere i fremtiden (ligesom Engel) 

• Pt. er der (for) afstand fra U19 til 1. holdet, men det skulle gerne ændre sig i fremtiden 
 
 

Fremtiden: 
Vi har søgt et nyt partnerskab med kommunen, som drejer sig om at man vil styrke pigefodbolden, og 
det er et stort ønske at vi kan få mange nye pigehold i alle aldre. 
 

• DBU København/DBU Bredde 

• DGI Rygning på anlæg/klub 

• Der kører i øjeblikket et byfornyelsesprojekt, hvor de bla. vil kigge på de muligheder der er i 
Sundby idrætspark/Englandsparken 
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c) + d) Regnskab 
 

Salina Sørensen fra Gutfelt & Partnere gennemgik regnskabet, som ser fornuftigt ud, og det eneste spørgsmål 

der var fra salen, var salæret til Gutfelt & Partnere på 70.000 Kr., og her var svaret at det indeholdt både 

bogføring og det reviderede regnskab, og som en ekstra krølle har Københavns Kommune forlangt ekstra 

oplysninger i klubbernes regnskaber. 
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e) Indkommende forslag: 
 
Der var et enkelt forslag, som Bestyrelsen havde med 

 

 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget 
 
 

f) Fastsættelse af kontingent 
 

Bestyrelsen har foreslået uændret kontingent  

 

 

  

Forslag fra bestyrelsen vedr. §9 stk. 1 
 
Motivation: 
Vi har i en årrække forsøgt os med funktionsopdelte bestyrelsesposter, så man kunne sikre de rigtige 
bestyrelsesmedlemmer i forhold til de funktioner de skulle varetage.  
 
Men det har vist sig svært/umuligt at få besat de forskellige bestyrelsesposter i henhold til funktionen, så 
derfor foreslår Bestyrelsen at gå tilbage til den gamle model med at vælge generelle 
bestyrelsesmedlemmer, som på førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer sig selv, i henhold til de 
ønskede funktioner/opgaver. 
 

Nuværende tekst 

 

1). Om de i § 8 nævnte valg gælder:  

 

I ulige år vælges for en periode på 2 år:  

• Formand  

• Sekretær–it/kommunikation  

• Seniorformand (20-80 år)  

• Børne formand (4-12 år)  

• Suppleant til bestyrelsen  

• Statsautoriseret/registreret revisor  

 

I lige år vælges for en periode på 2 år:  

• Kasserer – Klubhuset  

• Ungdomsformand (13-19 år)  

• Salgs- og sponsoransvarlig  

• Pige/Kvinde formand (4-80 år)  

• Suppleant til bestyrelsen  

 

Bestyrelsens forslag: 

 

1). Om de i § 8 nævnte valg gælder:  

 

I ulige år vælges for en periode på 2 år:  

• Formand  

• Bestyrelsesmedlem 

• Bestyrelsesmedlem 

• Bestyrelsesmedlem 

• Suppleant til bestyrelsen  

• Statsautoriseret/registreret revisor  

 

I lige år vælges for en periode på 2 år:  

• Bestyrelsesmedlem 

• Bestyrelsesmedlem 

• Bestyrelsesmedlem 

• Bestyrelsesmedlem 

• Suppleant til bestyrelsen  
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g) Valg til bestyrelsen:  
 
 

Bestyrelsespost: År Følgende blev valgt: 
  
Bestyrelsesmedlem  2 år Poul Bisgaard  
Bestyrelsesmedlem  2 år Camilla Kleis 
Bestyrelsesmedlem  2 år Ingen ville stille op      

Bestyrelsesmedlem  2 år Ingen ville stille op      
Suppleant 1 år Ingen ville stille op      
Suppleant 2 år Ingen ville stille op      

  
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
h) Eventuelt 
 

Jeppe mente at vores ambition, nu når Fremad Amager Elite har overtaget/overtager U10-U19 elitemæssigt, 
skal være at vi bliver den bedste breddeklub. 
 

Ligeledes syntes han (og resten af Bestyrelsen) at det er dejligt at Akademiet og Eliten flytter ind i klubhuset       
 
Der bør nedsættes et Bredde-Elite udvalg, hvis opdrag skal være at finde ud af hvordan Bredde og Elite arbejder 
bedst sammen. 
 
Vi bør have en ambition om at vores klubhus bliver et sted hvor alle klubben medlemmer har lyst til være i 
 
Erik sluttede af med at takke Brian Jeppe og Steen Hansen for mange års tro tjeneste i Bestyrelsen, og takkede 
ved samme lejlighed forsamlingen for at de var mødt op, og dermed støttede op om klubben. 
  
 

Generalforsamlingen sluttede med det traditionsrige FREMAD LÆNGE LEVE! 
 
 
 

På bestyrelsens vegne 
Leon Bløndal 
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Godkendelse af referatet: 
 
 
 
-------------------------------------------- 
Formand Erik Truelsen 
 
 
 
--------------------------------------------  
Dirigent Andreas 
 
 
 
-------------------------------------------- 
Referent Leon Bløndal 


