Amager den 26. februar 2013

Ordinær generalforsamling i
Fremad Amager for 2012
Der var mødt 73 medlemmer frem til aftenens generalforsamling, som startede
klokken 18.35, efter at alle medlemmerne havde fået fyldt maverne ovenpå den
traditionelle omgang stegt (valg)flæsk med persillesovs

Valg af dirigent
Svend Mathiesen blev som traditionen forskriver det algt som dirigent,
Svend takkede for valget kunne konstatere at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt.
Der var ingen fuldmagter

Bestyrelsens beretning
Erik takkede for, at Maivi fik lov til at overvære generalforsamlingen, da hun pr. 1
marts indtræder som forældrerepræsentant i boldklubbens bestyrelse
Klubbens formand Erik Truelsen bød derefter velkommen og valgte med det samme at
uddele en af årets pokaler, nemlig Hermans mindepokal
Pokalen gik til Helen Østergaard, Helen har valgt at stoppe som kasser i klubben efter
3 år, og som kontormedarbejder gennem 15 år, samt som redaktør af klubbladet, en
post hun har beklædt i 22 år, desuden har Helen igennem en lang årrække også
været med omkring stadion og i ungdomsudvalget og mange andre udvalg.
Derefter gav Erik ordet til formanden for Hædersudvalget Egon Østbjerg
Egon takkede for den flotte buffet som nåleholderne fik før en af 1. holdets kampe i
efteråret, samt den fine tavle der nu pryder vores foyer
Derefter uddelte Egon årets nåle, som gik til
50 år - Kaj Hestehave, Henning Andersen, Ivar Busk og Finn Valentin
Der var ikke andre nåle der skulle uddeles i år
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Herefter overtog Erik ordet igen,

Fremad 4ever:
På sidste års generalforsamling stiftede vi Fremad 4ever, som skulle se på
muligheden for at få bygget omklædningsrum i vores eksisterende
klubhus, og prøve at skaffe midler til sådan en ombygning eller tilbygning.
Fremad 4ever har indsamlet ca. 170.000 kr., ved salg af murstensbeviser,
armbånd, male feltet og ved at arrangere en fodboldskole i efterårsferien
med stor succes. Vi har desuden fået tilsagn fra Københavns Kommune på
2 millioner, og det vil Brian Jeppe komme mere ind på under evt.
Fremad 4ever består af en flok gamle medlemmer (undskyld Majbritt) og
tidligere bestyrelsesmedlemmer, samt nogle nuværende bestyrelses
medlemmer bla. undertegnede, men der er 1 person som har holdt
sammen på alle løse ender, og gjort et kæmpe arbejde for at få projekt
nye omklædningsrum til at lykkes, og derfor blev årets Gundorph pokal
givet til Brian Jeppe for en god indsats.

Klubhuset:
Der har ikke været de helt store problemer med vort gamle hus i det
forløbende år, taget har været utæt i køkkenet men det skulle vi have fået
has på nuDer har været en del lugtgener fra herretoilettet, nærmere bestemt
urinalerne og vi har haft besøg af flere kloge mænd som har ment at
fejlen lå i rørene, men der har nu været en mand forbi og vist os at de
skal rengøres på en helt speciel måde. Så nu håber jeg. at vi er kommet
det problem til livs, for det har bestemt ikke været nogen rar duft der har
været når man kom ind i klubhuset 

Hjemmesiden/klubbladet:
Vi har fået Martin Tim tilbage til at skrive omkring 1. og 2. holdet,
sponsorerne samt rette hjemmesiden til, det er jo Martin som har lavet
den fra start, og så er det også vores håb at den kontormedarbejder som
vi skal til at ansætte, kan vedligeholde hjemmesiden så den altid vil se
professionel og opdateret ud.
Som tidligere omtalt, stopper Helen som redaktør af klubbladet, og derfor
skal vi have en ny redaktør af klubbladet, hvis det skal fortsætte på
samme måde som det hidtil har gjort. Bestyrelsen har et forslag om
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vedtægtsændringer og der er også et fra Ole Vadmand, hvis det ikke
lykkes at finde en ny redaktør
Erik var dog overbevist om, at der sidder en der ude som brænder for
dette spændende job (men dette var desværre ikke tilfældet)

Fremad Feltet:
De kommunale midler vi fik til at køre feltet i en 2 årig periode, stoppede
med udgangen af juli 2012, men vi fik det dog forlænget med 3 mdr.
Bestyrelsen har besluttet at køre projektet videre, og der er blevet nedsat
et udvalg som skal finde ud af hvad vi skal bruge det til. Bettina og
udvalget har således allerede gang i et nyt projekt i kommunen med hjælp
fra en mini partnerskabskonsulent, som vi regner med går igennem om
kort tid, så vi kan drive det videre med eftermiddags åbnet.
Ellers må vi jo nok sige at det har været en stor succes (selvom det har
kostet lidt penge) at have den nye tilbygning/pavillon.

Ungdom:
Efter vi i mange år har oplevet en stor fremgang, bød året på en nedgang
på medlemssiden i ungdomsafdelingen, det er især i de store årgange
hvor det ser meget sløjt ud.
Dog ser det ud til at blomstre fra U15 og ned i de mindre årgange, I U15
ser det ud som om at der kommer et U15-2 med i turneringen, U14 er nok
vores bedste årgang lige pt. Vi ligger i mesterrækken og skal ud her i
foråret og kæmpe med om oprykning til Elite øst rækken i efteråret 2013.
Jeg vil anbefale alle at slå et smut forbi anlægget en søndag før 1 holdet
skal spille, og se alle de små årgange, kampene afvikles som små mini
stævner, det er en oplevelse.
Der er lavet og omdelt en træner/leder mappe indeholdende
opgavebeskrivelser for trænere, holdledere og årgangsledere, denne har
Bettina lavet i samarbejde med vores DBU konsulent Casper.
Der er lavet et nyt ungdomsudvalg som er i gang med at lave struktur og
strategi, for hele ungdommen.

Senior:
Det lykkes desværre ikke 2- Senior at rykke op fra serie 2 i indeværende
år. Vi havde ansat Mikes Rigas som træner, men selvom han prøvede alt
lykkes det ikke, og det kunne han ikke lastes for, I den ene kamp havde
han 9 stk. 1. Holds spillere med, for derefter i den næste ikke at have
nogen med, så vi måtte ned og hente spillere på 4 holdet i serie 5, Vi har
så ansat Timos Andraktas som ny 2 holds træner, og målsætningen er at
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rykke op i serie 1. når denne slutter i juni 2013, vores øvrige senior hold
forblev i henholdsvis i serie 4 og 5, men vi bliver måske desværre nødt til
at trække vores 4 hold i serie 5.
VOM afdelingen havde endnu en god sæson hvor alle undgik nedrykning,
Oldgirls blev nr. 4, Veteranerne blev en flot nr. 2, de mistede dog pusten
til sidst, Masters blev nr. 4 og til sidst Super Masters som vandt deres
række, Igen i år er veteranerne nået til 16, dels finalen i landspokalen,
hvor de skal møde Albertslund.

1 Holdet/Aps:
Efter et forrygende forår hvor vi sluttede på en flot 5 plads, havde vi store
forventninger til efteråret, vi havde sagt farvel til Martin Jungsgaard som
ønskede at stoppe et år før tid pga. af den lange transport, og goddag til
en gammel kending, nemlig Peer F Hansen
Da Peer startede træningen lørdag d. 14. juli stod der 7 spillere til
træning, så gode råd var dyre men Peer og Henning Flyt gik straks i gang
med at tage fat i deres kontakter, og fik spillere til et hold som lagde ud
med at spille uafgjort mod B1908, så vi troede alle at det var da ok, men
vi skulle hurtigt blive klogere, for vi tabte de næste 12 kampe og spillede
1 uafgjort, det også betød at Peer valgte at trække sig efter et nederlag til
NB Bornholm.
Herefter overtog Tim Ilsø træningen, og vi har efterfølgende lavet en
aftale med Tim frem til juni 2014, holdet gik så ud og vandt den sidste
kamp i år med hele 6-1 hvilket betød at vi overvintre på næstsidste
pladsen i 2 division øst. Målsætningen for foråret er at forblive i 2 division
selvom det bliver meget svært. Desværre måtte vi også sige farvel til
Karsten Østergaard i starten af december, det var et stort arbejde med at
få det til at fungere omkring 1 holdet, og der var desværre ikke den
forødende hjælp at hente, og vi må jo nok konstatere at vores sponsor
indtægter er ikke eksisterende og det skal der gøres noget ved.

Fremtiden:
Jeg har igennem i sidste 2 år deltaget i DBU Københavns formandsklub,
som er et netværk for formændene i de Københavnske fodboldklubber, jeg
syntes det har været meget givtigt at høre om hvordan andre klubber gør
det, fået gode kontakter i kommunen osv., og det har fået mig til her i
aften at bede forsamlingen om hjælp, vi kunne godt tænke og en gruppe
på ca. 5 personer til at stå for sponsorater til klubben, specielt 1. holdet,
der sidder jo en del tidligere formænd som har prøvet dette før, og måske
stadig har en kontakt eller to, og måske også et par yngre kræfter, jeg
havde egentlig også tænkt mig at vi skulle have en gruppe som tog sig af
det sportslige lige fra 1. holdet og ned i ungdomsafdelingen,
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Men til Fremad 4evers generalforsamling sidste torsdag, havde vi en snak
om det sportslige, som vi hurtigt blev enige om haltede gevaldigt, så vi
snakkede om at man måske i stedet skulle ansætte en decideret
sportschef, som havde ansvaret for 1. holdet, og den videre struktur ned i
ungdommen.
Personligt syntes jeg det er en rigtig god ide, men det kræver noget
økonomi, noget kommer måske af sig selv i form af flere medlemmer,
men der skal stadig skaffes nogle kontanter, vi kunne jo også godt tænke
os at ansætte en fuldtids kontor medarbejder så der er rigeligt at bruge
pengene på, og også derfor kunne det være rart med hjælp omkring
sponsoraterne

Bemærkninger:
Egon: Syntes ikke det kan være rigtigt at vi træner på de samme baner og samtidig
med andre klubber (Alle har lige mange baner)
Jeppe: Fremad4Ever ville se om der kan skaffes kapital til en sportschef
Salle: Hvor mange medlemmer er vi i dag (ca. 700)
Carsten Østergaard: Hvornår har der været generalforsamling i Fremad4Ever (man
skal søge om optagelse til Fremad4Ever)
Beretningen blev enstemmigt vedtaget

Regnskabsaflæggelse
Revisor Lennart Gutfelt gennemgik med vanlig ro årets regnskab
Lennart syntes vi skulle gennemgå regnskabet fra side 1, nu når Helen stopper 
Indtægterne er steget en lille smule i forhold til sidste år (50.000)
Udgifterne er til gengæld steget noget mere end sidste år (170.000)
Det har givet et samlet underskud på 85.755 Kr. for året
Vi har likvide midler for 1.026.221, og vores egenkapital er over 3 mio. kr.
Vi kunne betale gælden i klubhuset, men da renten lige nu er meget lav, er der ingen
grund til det
Derefter gik Lennart kort igennem de noter, der ligger til grund for regnskabet
Spørgsmål:
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Kragerup: Godt at vi har kapital til at modstå vanskelige tider.
Har bestyrelsen det nødvendige overblik over kommende større reparationer af vores
snart 40 år gamle hus (ja)
Regnskabet er enstemmigt vedtaget
Årsrapport for Fremad Amager Professionel Fodbold Aps.
Det er et større regnskab (sideantalsmæssigt og lovkravsmæssigt) fordi det er et
selskab og ikke en forening, men der oplyses mindre i rapporten end der gør i
klubbens normale regnskab.
Året resultat udviste et overskud på lidt over 300.000, men da der var et underskud
på små 500.000 sidste år, ender vi med et samlet underskud på 178.683 Kr.
Der er likvide midler på lige under 300.000 Kr.
Der var ingen kommentarer

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog følgende:
Uændrede kontingenter i 2013
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Indkommende forslag
Der var 2 forslag der handlede om fuldstændig det samme (bestyrelsens og Ole Vadmands) og der var
enighed om at trække bestyrelsens forslag, og alene opstille Ole vadmans forslag

§ 15. Information til medlemmerne
1) Det påhviler bestyrelsen at sørge for at klubbens medlemmer jævnligt bliver informeret om nyheder,
vigtige begivenheder og resultater i klubben.
2) Dette kan ske gennem udsendelse af et gratis medlemsblad til medlemmerne, gennem nyhedsbreve
på klubbens hjemmeside eller på andre måder, godkendt af bestyrelsen.
3) Bestyrelsen udpeger en redaktør af medlemsbladet/hjemmesiden.
4) Evt. annoncerettigheder kan ved skriftlig kontrakt overdrages en person eller virksomhed med den
begrænsning at annoncemateriale højst må udgøre halvdelen af stofmængden.
5) Endelig påhviler det bestyrelsen at sørge for at vigtige dokumenter, informationer og billeder af
betydning for klubbens historie indsamles og opbevares på en måde så de er sikret for eftertiden.
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Det giver følgende konsekvensændringer:

§ 6 stk. 1:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og indkaldes med mindst 6 ugers varsel i
medlemsblad, nyhedsbrev og/eller på klubbens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres ved samme
lejlighed.

§ 7 – 1 (sidste del)
Gl. tekst:
Referatet udsendes til medlemmerne via det førstkommende medlemsblad efter generalforsamlingen.
Ny tekst:
Referatet udsendes til medlemmerne gennem gratis medlemsblad, nyhedsbreve på klubbens hjemmeside
eller på andre måder, godkendt af bestyrelsen efter generalforsamlingen.
Motivation
Da det fremover formentlig vil være vanskeligt at videreføre Fremad Amagers medlemsblad i dets
nuværende form, bør vedtægterne fastsætte nogle minimumsrammer for den interne information blandt
klubbens medlemmer.
Desuden er det vigtigt at sikre at klubbens historie – og den skrives jo hvert år – ikke forsvinder ned i et
elektronisk hul når billeder, dokumenter osv. forsvinder bort fra hjemmesiden. Derfor skal vi sikre os at
det der sker i Fremad i dag også er tilgængeligt for dem der vil vide noget om klubben om 25 år.

Forslaget ved enstemmigt vedtaget

Valg til bestyrelse:
Følgende blev valgt:
Formand
Ungdomsleder
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant
Børneformand
Forældrerepræsentant

Erik Truelsen
Bettina Eide Holm
Der var ingen der ville
Leon Bløndal
Timos Andraktas
Stig Skovgaard
Jeanet Bisgaard
Der var ingen der ville
Der var ingen der ville
Maivi Wulff-Christensen

2 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
2 år
1 år
1 år

Valg af revisor:

Gutfelt & Partnere

2 år

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

Der var kampvalg mellem Jeanet Bisgaard og Stig Skovgaard om den sidste Bestyrelsesmedlem post
Der blev afgivet 70 stemmer, 5 var ugyldige, 30 stemmer gik til Jeanet og de 35 gik til Stig, der dermed blev valgt ind

Jeanet blev efterfølgende valgt ind som suppleant
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Eventuelt:
Kragerup: Det er vigtigt at man finder den rette person til kontorstillingen (enig)
Karsten Østergaard:
Det er en forstemmende generalforsamling, og forarbejdet er ikke gjort
godt nok, og for dårligt at der ikke er fundet en kasserer
Jeppe:

Fortalte om ansøgningen til omklædningsrum, og at vi i maj måned får at
vide om vi får de bevilgede 2.000.000, men det ser ok ud for nærværende
Pengene bliver (nok) ikke udløst før i 2014 (grundet byggestoppet)
Det vil være kommunen der bliver bygherre på projektet
Så støt op om det, der er stadigvæk brug for penge og arbejdsindsats
Der har ligget projekter fra 6.7 mill. og nedefter, indtil vi landede på det
ansøgte beløb på 2.000.000
Hvis vi gør noget, kan der ske noget…….!!!!!

Erik takkede Svend, Ole og Helen for deres arbejde samt salen for god ro og orden
Generalforsamlingen sluttede klokken 21.02 med det traditionsrige FREMAD LÆNGE
LEVE
På bestyrelsens vegne
Leon Bløndal
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