Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i
Fremad Amager den 24. oktober 2013
Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling
med følgende punkt på dagsordenen:
”Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilladelse til at overdrage klubbens licens til
3. mand/selskab”.
Der var mødt 108 op, heraf var der 90 stemmeberettigede, 6 nye medlemmer og 12
gæster.
De 10 af gæsterne kom fra den nye samarbejdspartner:
Claus Bretton-Meyer, Flemming Kjellerup, Flemming Rosenkrantz, Jens Harder
Højbjerg, Dan Hammer, John Petersson, Ole Bjur, Kasper Petersen, Thomas Lomholdt
og Carsten Rabjerg.
Fra den lokale avis, Amagerbladet, var fremødt Jacob Schneider og Michael Paldan.
Formand Erik Truelsen bød velkommen og foreslog advokat Uffe Mygind Krempel som
aftenens dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.
Uffe Mygind Krempel modtog valget og kunne efterfølgende konstatere, at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig og lovlig indkaldt.
Herefter præsenterede klubbens formand kort projektet og personerne bag.
Efterfølgende redegjorde formanden for, hvorfor bestyrelsen enstemmigt havde
anmodet generalforsamlingen om tilladelse til at indgå samarbejdet om projektet.
Derefter foretog en af personerne bag projektet, Flemming Kjellerup, en nærmere
gennemgang af baggrunden for projektet og de øvrige personer bag.
Flemming Kjellerup forklarede blandt andet, at det ikke var en nyligt opstået ide, men
at den gik 18-24 måneder tilbage, hvor Dan Hammer første gang præsenterede
Flemming Kjellerup m.fl. for ideen. Idéen er siden modnet, og de sidste 3-4 måneder
er brugt på at færdiggøre den samarbejdsaftale, som ligger til grund for det potentielt
nye samarbejde.
Herefter fortalte John Petersson om nogle af de ting, der var udslagsgivende for, at
det netop var Fremad Amager, der var valgt. Der blev lagt vægt på ord som fest,
kultur, traditioner, ægthed, fans, talenter, underholdning og ”ALTID på hjemmebane”.
Dette skal krydres med økonomisk ansvarlighed. Skulle samarbejdet mod forventning
ikke lykkedes, får Fremad Amager leveret licensen tilbage uden gæld eller andre
forpligtelser.
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Efter præsentationen var det Svend Mathiasens tur til at kommentere samarbejdet.
Svend fortalte, at han til at starte med var yderst kritisk. Men efter et møde på et par
timer, hvor samarbejdsaftalen blev gennemgået, ændrede Svend holdning, og hans
første kommentar var derefter, ”at det næsten var for godt til at være sandt”.
Svend var ligeledes glad for, at begge parter havde været lydhøre og havde
implementeret hans to forslag om hhv. et koordinationsudvalg og en opsigelsesfrist i
samarbejdsaftalen.
Svend synets godt om den brede sammensætning af kompetente folk med erfaringer
indenfor sport, medier, event og økonomi.
Sven Kragerup havde ligesom Svend Mathiasen haft samarbejdsaftalen til gennemsyn
og kommentering inden den ekstraordinære generalforsamling.
Sven syntes det første indtryk var godt, og det er ligeledes var godt, at det hele skal
bygges stille og roligt op fra bunden. Sven mindede både bestyrelsen og
generalforsamlingen om, at vi ikke skulle glemme én, der havde ydet en kæmpe
indsats for klubben de sidste mange år.
Sven satte pris på, at det denne gang ikke var en enkelt person, men at der var flere
personer, der stod bag det nye projekt og selskab.
Sven var også glad for, at der var sat en deadline på handlingsplanen, og at der var
lavet et koordineringsudvalg.
Sven sluttede af med, at han håbede, at alle de ”nye” blev medlemmer af klubben.
Derefter var der følgende kommentarer og spørgsmål fra salen:
Brian Nielsen:
Brian fortalte, at fanklubben laver mange aktiviteter, og at det er svært at arbejde
sammen med de uofficielle fanklubber.
Brian syntes godt om projektet.
Ivar Busk:
Ivar var positiv, og spurgte om aftalen var juridisk bindende, og hvad der gjaldt med
hensyn til budget og sponsorer?
Svar fra Uffe Mygind Krempel:
Som advokat for Fremad Amager bekræftede Uffe Mygind Krempel, at den seneste
version af samarbejdsaftalen, som han havde set, var bindende, såfremt parterne
måtte vælge at indgå aftalen endeligt.
Svar fra John Petersson:
John Petersson uddybede, at der ville blive udformet en ejeraftale, og at der er lavet
et budget for 2014, hvor det er hensigten, at det ender med et lille overskud.
Svar fra Flemming Kjellerup og Kasper Petersen:
Flemming Kjellerup og Kasper Petersen forklarede, at det er planen, at der skal være
5-7 store sponsorer, og at der er ”aftaler” med 2-3 stykker på nuværende tidspunkt.
Personerne bag projektet har en base på 200 potentielle sponsorer, og der skal
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bruges energi og ressourcer på dem, dog således at alle de nuværende
sponsorer ikke glemmes.
Erik Mortensen:
Erik syntes, at sporerne skræmmer, men der har ikke været et så kompetent
persongalleri i de tidligere projekter.
Erik syntes ligeledes, at det er prisværdigt, at man vil bygge op fra bunden, men
understregede også, at der skulle bruges tid.
Endelig spurgte Erik ind til lønninger for deltagerne i projektet.
Svar fra Flemming Kjellerup:
Flemming forklarede, at dem der skal have løn til daglig, skal have deltidsløn, da de
skal lave andre opgaver/arbejde andre steder samtidig for ikke at belaste budgettet.
Flemming Kjellerup og Flemming Rosenkrantz får eks. ingen løn.
Det er heller ikke planen, at der skal trækkes penge ud af selskabet.
Personerne bag projektet gør naturligvis ikke dette for deres blå øjnes skyld, idet det
er håbet, at man på et tidspunkt – såfremt omstændighederne tilsiger det - kan sælge
sin andel af det nye selskab på folkeaktier (ligesom Borussia Dortmund) og dermed få
et overskud.
Helen Østergaard:
Helen fortalte, at hun var positivt indstillet overfor samarbejdet, og alle skal huske at
værne om klubben. Til sidst rettede Helen en tak til spillerne og ikke mindst til
Henning og Hanne, hvilket udløste et flere minutter langt bifald.
Maj Britt Green:
Maj Britt ville høre, om dirigenten Uffe Mygind Krempel var klubbens advokat?
Svar fra Uffe Mygind Krempel:
Uffe Mygind Krempel understregede, at han alene er advokat for klubben i relation til
projektet.
Erik Mortensen:
Erik ville gerne have Ole Bjur til at fortælle lidt om sportschefstillingen.
Svar fra Ole Bjur:
Ole fortalte, at han havde mødt hele 1. og 2. holdet samt en masse andre
medlemmer.
Ole føler sig godt tilpas i Fremad Amager, hvor han mener at potentialet er stort,
blandt andet på grund af den geografiske del; at Amager er en ø for sig selv men tæt
på København.
Ole syntes også, at Fremad Amagers historie viser, at klubben kan noget, også i
dårlige tider, pga. fællesskab, ånden, energien og ikke mindst kulturen i klubben.
Dem der er rundt om klubben har hjertet/hjernen det rette sted.
Det er vigtigt, at der er sammenhold, samarbejde og respekt.
Den nye samarbejdspartner kan og skal ikke lave eller være ”en klub i klubben”.
Og med hensyn til ambitionerne, ja de er der, men det kræver økonomi og en
bæredygtig forretningsmodel – der skal anvendeds små skridt.
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Ambitionen er i første omgang 1. division.
Ole påpegede ligeledes, at talentudviklingen skal vendes og tilbage på sporet igen.
Der skal sættes ”ild” til den krudttønde, der er på øen.
Mohammed Azaquoun
Mohammed spurgte, om det bliver hel- eller halvårlige kontrakter til spillerne, og om
det er hele truppen, der skal skiftes?
Svar fra Ole Bjur:
Ole Bjur svarede, at i forhold til det sidste er svaret nej. Det vil altovervejende være
den samme trup, der skal spille i foråret. Med hensyn til kontraktlængden er det en
del af den normale drift og her vil Tim og Ole sammen med den enkelte spiller aftale
længden af kontrakten.
Peter Jørgensen
Peter bemærkede, at kontrakter ikke gør en spiller bedre til at spille fodbold.
Svar fra Ole Bjur:
Ole Bjur svarede, at han er enig i, det er hvad spilleren gør til træning, der gør
spilleren bedre.
Der kommer ikke fuldtidskontrakter i starten, da der skal bygges op langsomt.
Men klubben bliver konkurrencedygtig til niveauet i 2. division.
Henrik
Henrik, der har arbejdet som frivillig i 8 år, spurgte til, om entreprisen stiger?
Svar fra John Petersson:
John Petersson svarede, at entreprisen måske snarere bliver sat ned for at få flere ind
og se Fremad Amager spille.
Tim Olesen
Tim spurgte, hvor administrationen skal være (primært Ole Bjur og John Petersson)?
Svar fra Erik Truelsen:
Erik Truelsen svarede, at det bliver en blanding af lokaler i klubhuset og lokaler hos F3
Media Group. Ole Bjur vil selvfølgelig være synlig på banerne og til kampene.
Thomas AG
Thomas spurgte til status på træneren og assistenttræneren efter nytår?
Svar fra Ole Bjur:
Ole Bjur svarede, at Tim fortsætter efter nytår og indtil videre til sommer, hvor hans
kontrakt udløber. Det samme gælder Ali Aliji.
Erik Mortensen
Erik bemærkede, at det er et utroligt positivt projekt, selvom sporerne skræmmer.
Herefter overtog dirigenten ordet og bad først om en vejledende afstemning for at få
belyst, hvorvidt en skriftlig afstemning ville være nødvendig. I den forbindelse
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bemærkede dirigenten, at såfremt min. 10 af de stemmeberettigede
medlemmer på generalforsamlingen forlangte det, ville afstemningen i henhold til
vedtægterne ske skriftligt under alle omstændigheder. Der var imidlertid ikke
tilstrækkelig opbakning hertil.
Den vejledende afstemning - der foregik ved håndsoprækning - viste, at der var stor
opbakning til bestyrelsens forslag om overdragelse af klubbens licens til
3.mand/selskab.
Herefter blev der gennemført en endelig afstemning om bestyrelsens forslag.
Forslaget blev vedtaget med den fornødne stemmemajoritet. Projektet og det nye
samarbejde kan derved starte den 1. januar 2014.
Dagsordenen var herefter udtømt og dirigenten gav ordet til formanden, der kort
redegjorde for status på byggeriet af klubbens nye omklædningsfaciliteter og takkede
generalforsamlingen for god ro og orden.
Formanden og generalforsamlingen afsluttede med det traditionsrige ”FREMAD LÆNGE
LEVE”.
Generalforsamlingen sluttede klokken 20.49.
På bestyrelsens vegne
Leon Bløndal

Fremad Amager - Sundbyvestervej 60 - 2300 København S - 32 555 281 - info@fremad-amager.dk

5

