Ordinær generalforsamling
i Fremad Amager for 2015
Afholdt i klubhuset tirsdag den 29. marts 2016
Der var i år desværre kun mødt 27 aktive og passive medlemmer op til aftenens generalforsamling, som kom i
gang med 8 minutters forsinkelse, grundet den gode snak og stemning

Velkommen
Klubbens formand, Erik Truelsen, bød alle velkommen til den ordinære generalforsamling og gik straks til valget
af aftenens dirigent.

Valg af dirigent
Erik foreslog Svend Mathiesen, og Svend blev, som traditionen (næsten) forskriver det, valgt som dirigent. Svend
takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, på trods af den manglende
dagsorden på hjemmesiden  (Bestyrelsen lover at det er på plads til næste år  )

Bestyrelsens beretning 2015
Før Erik begyndte på Bestyrelsens beretning uddeltes klubbens
pokaler

Helge Jepsen´s mindepokal:

Ibrahim Belmaillah

Ibrahim fik pokalen for alt det han laver for
ungdomsafdelingen
 Som leder af akademiet
 Er en afgørende faktor på årgang 2005
 Er god til at samarbejde på tværs af årgangene og
yder hjælp til andre hold/trænere.
 Skal stå for det nye tiltag i akademiet omkring
skillstræning for U13-15
 Har været i Amager Bladet som ugens profil.
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Og inden uddelingen af den anden pokal gav Erik ordet til Hædersudvalgets formand Sven Kragerup, men det
var ikke helt uden en god grund, skulle det vise dig 
Fremad Amager Pokalen:

Erik Truelsen

Erik får pokalen for det kæmpe arbejde han
har lavet i forbindelse med at holde rede på
alle tråde i klubben store som små samt holde
klubbens i gang, både økonomisk og
administrativt.
Specielt efter den opståede situation, hvor
Danske Spil stoppede for udlodningen af
midler fra spilleklubber, som I sidste ende var
baggrunden for at klubben måtte fjerne
kontorfunktionen, og her har Erik overtaget
næsten al arbejdet.
Sven gik videre og fortalte at der var følgende modtagere af årsnåle
50 års nål

Morten Andreasen
Morten kunne ikke være der, så Strammer modtog den på Mortens vegne

Sølvnål

Kim Dreis ( for 100 kampe på Fremad Amagers førstehold )
Kim kunne heller ikke være der, så Erik fik æren af at overrække nålen til Kim

Efter pokal - og nåle overrækkelserne gik Erik videre med beretningen

Økonomi:
Året underskud var på hele 180.000 Kr. Underskuddet er et direkte resultat af Operation X
udsendelse om spilleklubber, som endte med at SKAT ville have 25 mio kr. retur fra EliteGaming
og andre spilleklubber, og som resulterede i et totalt stop for udlodning af midler til alle danske
klubber/foreninger.
Der er vedtaget en ny lov i folketinget, hvor SKAT udlover et beløb i forhold til det klubberne fik
fra spilleklubber i 2012, 2013 og 2014. Bestyrelsen har sendt alle de nødvendige dokumenter ind
til SKAT (og det var rigtig mange) og med lidt held, får vi vores del i 2016 og 2017, så vi ikke
kommer ud med nye underskud. Vi forventer det positive svar primo juli 2016
Kim Nykvist på kontoret blev opsagt pga. denne sag.

Klubhuset:
Vi fik IGEN vandskade i de nye omklædningsrum efter en periode med frost, denne gang undgik vi
heldigvis skimmelsvamp, og de er ved at reetablere rummene igen, så vi forventer af kunne
benytte alle 3 rum igen medio april.
Taktik lokalet er blevet malet i år og der er sat nye lamelgardiner op, og vi vil gerne have hjælp til
at få malet hall´en
Ligeledes vil vi søge klubhuspuljen om tilskud til nye vinduer.
Vores nye forpagter Baglokalet har fået rigtig god gang i det, og der er rigtig mange gæster hver
eneste aften, både medlemmer og nogle der aldrig har været i klubben før
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Hjemmesiden:
Den nye hjemmeside er oppe at køre.
Vi bruger DBU hjemmesidesystem, så alle kampe og rettelser kommer ind automatisk.
Men ingen hjemmesider er ikke bedre end det input/de mennesker der skriver nyheder og
informationer på den, Og da ”man” ikke kan vide alt det der foregår i en klub som vores, kræver
det at der er flere der løbende vil opdatere den eller komme med input til den.
Alle hold har deres egen side, hvor det er muligt at se kampprogram, lægge billeder af alle spillere,
skrive om kampe og træning osv. Derfor er det vigtigt at Klub Office ALTID er OPDATERET, da
det er der alle data automatisk kommer fra, Så hvis du har lyst til at skrive på hjemmesiden, så giv
dig til kende, så du kan få kodeord osv.

Fremad Feltet/Akademiet:
Akademiet kører rigtigt godt, med Ibrahim, Thomas og Daniel ved styrpinden, vi har hele tiden
mellem 20 – 25 medlemmer i alderen 9-12 år, som kommer efter skole og træner, spiller fodbold,
spiser osv. sammen og som også kan få hjælp til lektier hvis der måtte behov for det.

Ungdom:
U13, U17 og U19 er indplaceret i Øst rækkerne, og U17 spillede sig fra Øst 2 op i Øst 1 her i
foråret.
Vi er noget ”tynde” i U14 og U15 årgangene, men så er det godt at se at der sker en masse i de
mindre årgange, hvor der er rigtigt mange dygtige spillere og trænere.
På pigesiden har vi både et U15 og U12 pigehold, så også pigesiden er der fremgang, hvilket er
rigtigt skønt.
Træningssamarbejde med Sundby Boldklub og B1908 som hedder ”2300” gælder i første omgang
for U10-12, men det er meningen at det kan udvides og måske med flere klubber i 2300 området.
Vi har igen i år afholdt interne C-kurser, for at give lidt inspiration til vore mange forældre
trænere.
Vi har igen fået en DBU konsulent tilknyttet i en 2 årig periode, han hedder Kim Nørgaard Kruse
og skal hjælpe os med at få flere frivillige imellem ”græsset og bestyrelsen”
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Senior:
Vi har desværre ikke fået 2. senior væk fra serie 2 og 3. senior er i serie 3 og 4. senior i serie 4.
Vi har i alt 4 stk. 11 mands hold og 1 stk. 7 mands, og som noget helt nyt har vi tilmeldt 1 stk. 11
mands kvinde senior og 1 stk. kvinde 7 mands senior.
VOM havde en god sæson, Old Girls blev nr. 5. Grand Old Masters vandt igen deres række og
Veteranerne fik en 2. plads i Østrækken, og Masters blev nr. 1 for anden år i træk  , og vi får i
2016 et hold med i Supermasters rækken, så de har noget at leve op til.

1. Holdet/FA Elite:

Her gav Erik ordret til Flemming Rosenkranz fra FA Elite, og for nemhedens skyld blev alle
spørgsmål FA Elite stillet med det samme
Den korte status på vores 1.hold: Det mest triste er kampen i Brønshøj, men lad nu det ligge
Flemming Kjellerup og Flemming Rosenkranz er godt tilfredse, men der er stadigvæk masser af
udfordringer, og økonomien er som altid en spørgsmål om prioritet
Flemming spurgte retorisk om de ”var tilfreds med rejsen” og svaret var
”Ja, vi er nået fra pladsen før nedrykning til at spille om oprykning til 1. Division”
Projektet skal være bæredygtigt, og hvis vi skal begå os i 1. division, kræver det et budget på + 10
Mio kr.
Det har været en overraskelse at så store dele af erhvervslivet på Amager IKKE har valgt at støtte
op om 1. holdet, måske på grund af de tidligere selskabers håndtering af sponsorater
Der har været ”moderat” opbakning på Amager, og der er samlet 100 sponsorer pt., men vi skal
øge indtægterne, det være sig både på sponsordelen og tilskuerantallet i Sundby
Vi (Flemming og Flemming) er med på rejsen så længe de føler de kan gøre en forskel
Planerne med at ”forskønne” Sundby Idrætspark lader stadigvæk vente på sig, det eneste der er
sket er den nye storskærm og nogle mindre ting
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Planerne om et Fremad Amager Akademi er undervejs, med folk fra det gamle B 93 projekt. Via
skolen kan vi håbe at der kommer en række nye Arnesen, Lerby, Nielsen´r og Andersen´r
Et lille suk, at vi trods de mange tilskuere som vi har i Sundby, stadigvæk mangler frivillige til at stå
i boder og bemande andre tiltag, der er masser at lave, så meld dig endelig til Erik
Vi skal blive bedre til at være en klub og ikke en hovedklub og et Eliteselskab, for der er en masse
synergier som vi skal og bør kunne udnytte
Helge Mogensen:

Hvad med kvartalsvise informationsaftener?
Svar: God ide, det er prøvet, men der kommer ”kun” fans

Jørgen ”Salle” Salemonsen

Hvad med økonomi hvis vi rykker op?
Svar: Der bliver arbejdet med begge scenarier (både 1. og 2. division´s budget)

Erik Mortensen:

Hvad har i tænkt jer at gøre med rekruttering af frivillige?
Svar: Bestyrelsen kigger på at komme bredere ud
Hvis man vil have økonomi til at være i Superligaen, kunne et samarbejde med
Frem være en ide

Egon Østbjerg

Det vil være nærliggende at samarbejde med B 1908?
Svar: De har ikke nok/store nok sponsorer, så det er ikke økonomisk interessant
Og der er allerede snakket med B 1908 for et års tid siden

Fremtiden:
Vi skal blive ved med at udvikle ungdomsafdelingen, og dette skal foregå i samarbejde med FA
Elite, og til det kunne vi godt tænke os nogle flere hænder fra klubben, så giv endelig lyd hvis du
gerne vil hjælpe til
Vi er pt. 850-900 medlemmer i Fremad Amager
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Regnskabsaflæggelse
Klubbens formand Erik Truelsen fremlagde årets regnskab, da Lennart Gutfelt desværre måtte
melde forfald i år, hvilket han beklager meget, så det var derfor Erik havde æren af at skulle
fremlægge regnskabet for 2015.
Vi kom ud med et samlet underskud på 180.000 Kr., primært grundet manglende indtægter fra de
spilleklubber der har været så søde at støtte os. Det skete efter en Operation X udsendelse på
TV2. Vi har efterfølgende søgt SKAT om penge fra en nyoprettet ”spilleklub pulje” og vi forventer
at modtage et pænt beløb omkring 1. juli i år (og næste år)
Inden Erik gennemgik hovedtallene i regnskabet, havde han følgende bemærkninger
til sammensætningen af årets resultat
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Indtægter:
Den meget tumult og tv omtale af spilleklubbers tilskud til klubber har også ramt os.
Det tidligere tilskud på kr. 500.000 fra Elite Gaming har desværre været et rundt 0 i
det forgange år.
Indtægter fra salg af spillere, der har været medlemmer af Fremad Amager, har der
ikke været noget af i 2015, og vi har dermed manglet en indtægt på kr. 170.000 i
forhold til 2014.
De manglende indtægter er dog til dels opvejet af flere midler fra FOS, i alt 160.000,i forhold til sidste år. Indtægter fra vores Akademi er på kr. 180.000, og flere
kontingent indbetalinger med kr. 80.000. Dertil er egenbetalingen fra ungdomsspillere
beregnet til 130.000 mere end sidste år, og der er yderligere indtægter på banko mm
på kr. 80.000.Alt i alt er indtægterne steget med kr. 60.000.-

På udgiftssiden er der sket en stigning på samlet kr. 330.000, hvilket primært drejer
sig om lønninger, der er steget med kr. 100.000 og den før omtalte beregnede
egenbetaling på med kr. 130.000.
Klubbens likviditet hænger således sammen:
Vi har kontanter og tilgodehavender for kr. 570.000.- Vores kortfristede gæld, altså
gæld der allerede er betalt fra 1. januar op til i dag, og gæld der skal betales fra i dag
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og frem til nytår, udgør kr. 240.000.- så der er ingen problemer med den daglige
økonomi.
Vores formue er ved årsskiftet kr. 2.9 mio. og er primært bundet i vores dejlige
klubhus. Vi skylder kun kr. 580.000 til kreditforeningen og renterne af denne gæld
udgjorde i 2015 kr. 11.000.- så renteudgiften er en meget beskeden omkostning.
Gælden i klubhuset er færdigbetalt om 9 år.
Erik løb derefter det omdelte regnskab igennem i hovedposter og forsøgte at besvare
spørgsmål efter bedste evne, og det gik ret godt
Til slut hilste Erik fra Gutfelt og han kunne fortælle at Gutfelt modtager genvalg, hvis
forsamlingen ønsker dette.

Bemærkninger
Helen Østergaard:

Hvorfor er senior bøder steget til det dobbelte?
Svar: Bøder er fra det nu lukkede hold, der var problemer med tidligere på året

Svend Kragerup

Er der alternative indtægter i stedet for spilleklubber?
Der er ikke mange frie likvider tilbage!
Svar: Ikke umiddelbart, ideer modtages gerne
Svar: Der er forslag om kontingent stigning og vi skal finde sponsorer

Helge Mogensen:

Hvorfor er beløbet på de passive faldet så meget
Prøve at få nye medlemmer, evt. dem på stadion
Svar: Fordi vi har meldt de passive ud der ikke betaler kontingent

Kurt Kragerup

Jeg har tilmeldt mig et nyhedsbrev, men der er ikke kommet noget
Svar: Det er fordi der ikke er sendt noget ud endnu

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen har foreslået et højere kontingent i ungdomsafdelingen, grundet klubbens pt. dårlige økonomi
Passive
Senior
U4-9
U10-14
U15-19

Uændret
Uændret
Uændret
800 Kr. halvårligt
950 Kr. halvårligt

Svend Kragerup

Hvordan ligger vi i forhold til de andre klubber?
Svar: Vi har ligget lavt, og vi ligger på niveau nu

Stigning på 100 Kr.
Stigning på 250 Kr.
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Kenneth Machon

Forslag om at differentiere kontingent, efter aktivitet, det er mere fair?
Svar: Vi havde det op at vende, men fandt ikke den rigtige løsning administrativt

Brian Jeppe

Enig med Machon

Helen Østergaard

Er det fordi Akademiet er nyt at det er så billigt i forhold til de andre
Svar: Ja

Strammer:

Hvad med at sætte passiv op til 500 Kr. i stedet for 450 Kr.
Svar: Måske, men vi kan også risikere at miste passive på det

Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal
Så var der 10 minutters pause til optankning og det modsatte

Indkommende forslag
Der var ikke nogle i år

Valg til bestyrelsen:
Funktion:

Valgt blev:

Periode:

Kasserer-Klubhuset

Brian Jeppe

2 år

Salgs- og sponsoransvarlig

Steen Hansen

2 år

Ungdomsformand

Bettina Eide Holm

2 år

Pige/Kvindeformand

Poul Bisgaard

2 år

Børneformand

Kenneth Machon

1 år

Suppleant

Ingen ville stille op

1 år

Suppleant

Ingen ville stille op

2 år

Koordineringsudvalg i Fremad Amager Elite:
Svend Mathiasen
Sven Kragerup

1 år
1 år

Statsautoriseret eller registreret revisor:
Gutfelt & Partnere

1 år

Som ny forældrerepræsentant er Miroslav Ostojic valgt for 1 år
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Eventuelt
Egon Østbjerg:

Er der noget i rygterne omkring Baghuset, om at der er lukket om søndagen ved
hjemmekampe
Svar: Nej, der er altid åbent i forbindelse med hjemmekamp, 2 timer før og 2 timer efter
Og der er altid åben hver lørdag og søndag fra 9.00-14.00

Helge Mogensen

Der mangler information ud til medlemmerne
Svar: Enig, men der blive lagt informationer ud, men bare på andre platforme end dem
vi plejer

Svend Mathiesen

Jeg sidder i Amagers Idrætskomite, og der var et indslag med en fra Nordea fonden om
at de manglende ansøgninger
Så hvis vi har nogle projekter der kan ramme indenfor deres målsætning, er der
mulighed for at få nogle penge
Svar: Det vil vi gøre

Generalforsamlingen sluttede klokken 20.25 med det traditionsrige FREMAD LÆNGE LEVE!

På bestyrelsens vegne
Leon Bløndal
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