Ordinær generalforsamling
i Fremad Amager for 2016
Afholdt i klubhuset tirsdag den 28. marts 2017
Der var i år mødt 31 (+ de 5 der kom lidt senere), aktive og passive medlemmer op til aftenens
generalforsamling, samt vores 2 inviterede gæster fra Fremad Amager Elite Flemming Rosenkranz og Jonas
Kolind-Andersen samt klubbens revisor

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 Ole Vadmand
Ole takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt

Bestyrelsens beretning 2016
Før klubbens formand Erik Truelsen begyndte bestyrelsens beretning, ville han mindes de 2 medlemmer som vi
har mistet i det forgangne år.
Erik ”Bette” Andersen blev 93 år og havde været medlem af Fremad Amager i 82 år, ”Bette” fik som spiller 8
1. holds kampe, og fulgte bla. 1 holdet samt masters tæt.
Karsten Østergaard som blev taget fra os alt for tidligt. Erik fortalte at han havde siddet i bestyrelsen med
Karsten da denne var formand fra 2003-2007, Karsten fortsatte i det daværende selskab, og var bla. en af
drivkræfterne omkring FC Amager. Efter FC Amager’s konkurs gik Karsten ind omkring det selskab som vi selv
startede for at drive vort 1. hold. Karsten trådte tilbage efter vi overgav licensen til FA Elite.
Æret være deres minde, og formanden bad forsamlingen rejse sig for et øjebliks stilhed

Inden Erik begyndte på Bestyrelsens beretning uddelte han
klubbens pokaler
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Fremad Amager Pokalen:
De Blå/Hvide Engle
ved formand Brian Nielsen/Jan Kruse
Gives i år til fanklubben de Blå/Hvide Engle
v/Formand Brian Nielsen
Fanklubben siger aldrig nej hvis man kommer og
spørger om hjælp til en eller anden arbejdes
opgave.
De overtog kaffeboden på stadion i sommeren
2015, da vi så stod for at skulle udvide indgangene
på stadion spurgte vi om de kunne stille med 3
mand hvilket de straks gjorde.
Og som en stor gestus da vi i sommerperioden ikke
viste hvordan vores økonomi så ud, gik de ind og
støttede 2 holdet med et sæt nye trøjer, og så er
de også ude at støtte 2 holdet når de spiller.

Helge Jeppesens mindepokal:
Jan Mortensen
Jan har været i klubben i rigtig mange år, og er en af
de personer der gør en forskel.
Jan har været tilknyttet årgang 2001 og 2004
igennem alle årene, både som træner og leder.
Jan siger som regel aldrig nej til at hjælpe til med
andre ting i klubben så som oprydning, og hjælp til
arrangementer og tager også gerne konen med.
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Hædersudvalget:
Her vil jeg gerne give ordret til Sven Kragerup for uddeling af nåle
Sven gik videre og fortalte at der var følgende modtagere af årsnåle

50 års nål

Helge Mogensen

Guldnål

Leo Nikolajsen
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Og nu til noget nyt:
Fremad Amager indfører en helt ny hædersbevisning
Fremad Amagers ”Fortjenestes nål”
Hædersudvalget føler at der mangler en nål,
(udover klubbens nuværende sølv og guldnål)
som tilgodeser alle de frivillige der
arbejder på stadion i forbindelse med 1. holdet kampe,
andet frivillig arbejde, arbejde i klubhuset og lignende opgaver.

Den første modtager af den nye hædersbevisning Fortjenestes nål blev
Kurt Krarup

Stort tillykke til alle modtagere af års nåle
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Efter pokal - og nåle overrækkelserne gik Erik videre med beretningen

Økonomi:
Vi er i år kommet ud med et overskud på omkring 500.000 Kr. det store overskud kommer via en
udbetaling fra SKAT vedr. midlerne omlægningen af spilleklubtilskuddene.
Der kommer en detaljeret gennemgang af regnskabet senere.

Klubhuset:
Vi har i år været forskånet for vandskade i omklædningen, for første gang i 3 år, men til gengæld
har vi været utrolig plaget af rotter i løbet af efteråret og vinteren, men det ser ud som om at vi
er slubbet af med dem. Kommunen har sat en rottespærre op, og vi har bla. lukket nogle huller og
fået sat et pissoir op i kælderen i stedet for toilettet, så nu mangler bare at lukke hullet ved den
gamle el-måler og nogle af tagudluftningerne.
Vi fik i første omgang nej til klubhuspuljen om tilskud til nye vinduer, da der er et minimum på
250.000 Kr., men de har åbnet en ny pulje for mindre vedligeholdelses opgaver, og der forventer
vi et positivt svar den 20/4-2017, tilbuddet lyder på ca. 160.000 Kr. med en egen betaling på ca.
30.000 Kr.
Vi har forlænget kontrakten med Baglokalet, og som i nok har observeret er der rigtig mange
gæster hver eneste aften, desuden har de nu efter aftale åbnet hver lørdag og søndag fra 10-16,
Det af de nye projekter som Baglokalet/Jonn vil gå i gang med, er at sætte lyddæmpende loft op,
for at minimere den støj der er i klubhuset, når her er mange mennesker.
Noget af det som Bestyrelsen skal se på i det nye år, er hvordan vi kan få frisket kælderen op, for
den trænger virkelig. Vi forventer at 1 holdet flytter over i de nye lokaler under tribunen i Sundby
Idrætspark omkring august/september, og så må vi se hvad vi kan gøre for at forbedre
forholdene. Har du nogle ideer/forslag til indretning/opdeling, så kom endelig med dem.
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Ungdom:
U13, U14, U17 og U19 fik vi indplaceret i Øst rækkerne, U19 oven i købet i Øst 1, desværre kunne
U14 og U17 ikke stå distancen og spiller i Mesterrækken her i foråret, U14 har vi dog måtte bede
om at få rykket længere ned.
Så er det godt at sker en masse i de mindre årgange, hvor der er rigtigt mange dygtige spillere, og
trænere 😊
På pigesiden har vi også haft det lidt svært, dog er det lykkedes at bibeholde vores U15 (7 mands i
år) og U13 pigehold, samt de små piger U7-9.
Trænings samarbejdet 2300S, har fået en (lille)bror og det er A27 (Tårnby, Kastrup og Dragør).
Det er meningen at man træner i de 2 samarbejder indtil U13/14 og at vi så stiller vi et fælles
U15, U17 og U19 hold fremover, måske bliver U17 og U19 under FA Elite, det er blandt andet her
den nye talentchef Michael Mio Nielsen fra FA Elite i samarbejde med Kjeld Møller kommer ind.
Vi har stadig DBU konsulent Kim Nørgaard Kruse i år og han har startet året med at få afholdt en
masse forældremøder for at få alle vores forældre mere involveret, og så har vi brugt vores
Klubudvikler Hans Viksø, til bla. at få sportsudvalget og hele strukturen der op at stå.
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Senior:
I år lykkes det endelig at få 2. Senior væk fra Serie 2, og op i Serie 1, men desværre rykkede vores
3. Senior så ned i Serie 4 og 4. senior ligger stadig i Serie 4.
Vi var i alt 4 elleve mands hold og 2 syvmands hold.
På kvindesiden har vi et 11 ”mands” kvindesenior og et kvinde 7 mands senior, og vores Old Girls
er rykket til Senior.

VOM fik en rigtig god sæson, Veteran fik en flot 1 plads i Østrækken, med både pokal og medaljer,
og Masters blev nr. 1, hvilket efterhånden er 3 gang i træk 😊 😊 😊
Vores nye Supermasters blev nr. 8 og GOM nr. 2.

1 Holdet/FA elite:
Her gav Erik ordret til Flemming Rosenkranz der er direktør i Fremad Amager Elite, og foreslog at
spørgsmål til Flemming blev stillet med det samme.
Flemming startede med at fortælle at det havde været et jubelår, forstået på den måde at 1.
holdet ligger lunt i svinget i 1. division. ( Og husk at Superliga IKKE er tema for klubben, men det
er da ok af fansene drømmer og snakker om det 😊)
Der er kommet 62 nye virksomheder ind som sponsorer, og 25 af sponsoraterne er ovenikøbet
blevet hævet
Stadion er en udfordring, og der har været et væld af møder med kommunen, og der kæmpes
videre for der er stadigvæk masser af ting der skal laves på stadion for at opfylde de forskellige
krav
Det er svært at drive et 1. hold, og vi skal blive bedre til talentudviklingen, evt. sammen med 2300
og A27, hvilket vi også er ved kigge på. Vi skal arbejde på tværs af klubberne på Amager, og ikke
som en silo, men mere som en paraply hvor de kommer ind i et elite set-up.
Mio og Michael Shelley Nielsen (Chef
scout) er ansat til at opbygge en
eliteorganisation og strukturere hele
ungdommen, så de unge spillere
bliver på Amager og det kun de alle
raller bedste spillere der forlader
øen for at spille andetsteds.
Som Erik fortalte tidligere er det
planen at FA Elite skal overtage 1.
holdene på U17 og 19
Flemming sluttede med at TAKKE
ALLE der har hjulpet og hjælper på
stadion og omkring 1. Holdet
Lige nu mangler der 3 værtinder på stadion, så hvis du har lyst eller kender nogle, så sig endelig til
7

Spørgsmål til Flemming fra salen:
Salle: Hvad skal der forbedres i Sundby
Svar: Det hele 😊

Helge Mogensen: Hvilket årstal forventes vi er i Superligaen
Svar: Der er pt. ingen planer om at spille i Superligaen
Succes avler nye krav og der måske ikke økonomi til 3-4-5 superligahold i Hovedstaden
Måske i Flemmings hede drømme kunne der være tale om Superliga, men så vil planerne også
blive revurderet.

Ibrahim: Støtte ungdom med økonomi
Svar: Det er Bestyrelsen der har ansvaret for Ungdom, men når Elite ivertager U17 og U19 vil
økonomi/driften overgå til Eliten

Sven Kragerup: Rammerne skal være i orden
Svar: Enig, men vi kan ikke få licens til at spille i Sundby fra sommeren 2017, så som det ser ud lige
nu skal vi måske spille i Slagelse eller Malmø
Ellers er det tvangsnedrykning !!!!!!!!

Salle: Du(Flemming) er gladere i år, og du nævnte et samarbejde med Frem
Svar: Flemming syntes stadigvæk samarbejde med Frem er en god ide, på grund af økonomien
eks. koster et godt 1.divisionshold + 10 mio. kr. og et rimeligt Superliga hold koster 30 mio. kr.
Og man skal huske at adskille fakta og følelser, men Flemming er udmærket klar over at det vil
blive svært at føre tanken ud i livet, for der er mange følelser i begge klubber.

Egon Østbjerg: Jeg tror kommunen/Frank Jensen er presset
Svar: Der er en rigtig god dialog med kommunen

Fremtiden:
En af de helt store opgaver fremadrettet er at få ungdommen helt op der hvor det er sjovt og det
må meget gerne være i samarbejde med de øvrige Amager klubber og FA Elite, for den artikel der
var i BT omkring talentarbejdet blandt de 50 klubber der spiller i Danmarks turneringen, hvor vi lå
som nr. 49 er et meget skidt resultat, så det er bla. det der skal gøres noget ved, hvis vi vil spille
der hvor vi gerne vil.
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Bemærkninger:
Sven: Glæder sig over at vi vil gøre noget ved kælderen - Evt. stedesgrønt udenfor da facaden ikke
er køn
Helen: Jeg har aldrig set så beskidt et klubhus, og præmieskabet er støvet
Tim: Der er 400 cigaret skodder på terrassen, og det er ikke godt, specielt med alle vores børn
Krølle: Fliser fra terrassen og over til kunstgræsset
Formanden: Kælder, forhal, fliser og terrasse er alle områder bestyrelsen har kigget/kigger på
Flemming: Der er mange af klubbens sponsorer der gerne vil give tilbud på de forskellige opgaver

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.
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Regnskabsaflæggelse
Klubbens revisor Lennart Gutfelt
fortalte at han ikke turde komme
sidste år da regnskabet fremviste et
underskud 😊, og at han i år havde
han taget lokal forstærkning med i
form af Salina, som måske skal
overtage fremadrettet.
Lennart mente at alle burde være
tilfreds med årets regnskab, på nær
Sven Kragerup som sikkert har ligget
søvnløs for at finde på spørgsmål 😊
Så lad os sammen glæde os over det
flotte resultat på 517.000 Kr., hvilket
også gør at revisor Lennart tidligere
dommedags profetier ikke bliver til virkelighed lige med det samme.
Lennart roste Bestyrelsen for at have vist mådehold og skåret alle omkostningerne til, og generelt har
Bestyrelsen øget indtægterne og sænket omkostningerne
Formanden oplyste at bestyrelsen har lagt et budget, som hænger sammen uden modtagelsen af spillemidler
Der er omkring 8-9 år tilbage på betaling af klubhuset
Lennart gennemgik de forskellige posteringer og highlightede de væsentligste poster

Bemærkninger
Helen Ø:
Svar:

Hvor mange penge er der kommet retur fra DBU
Der er søgt på alle kurser

Sven K.
Svar:

Har i regnet på ÅOP
Nej, Bestyrelsen regner på det når de kigger på deres investeringsbudget
Der er afdraget 59.000 på huset og 8.000 i rente – FOS tilskuddet

Svar:

Er vi sikre på pengene fra ”spillemidler”
Ja, i 2017 men fra 2018 ved vi det ikke, for det er ikke besluttet på regeringsniveau

Flemming R

Det er fornuftigt at beholde pengene i banken
Og ros til bestyrelsen for at tilpasser og justere budget/regnskab

Jørgen S.
Lennart G.
Jeppe
Svar:

Hvor meget betales der for forpagtningen
I 7 ud af 10 klubber på Amager, betales der for forpagtningen
Og vi holder åben lørdag og søndag fra 10-16
Baglokalet betaler 3.000 og måneden i forpagtning, og så har de været så søde at tegne et
sponsorat i klubben.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
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Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen har foreslået uændret kontingent
Men Bestyrelsen vil arbejde videre med differentieret kontingent, så kontingentindbetalingen bedre modsvarer
de ydelser man får fra klubben.
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Indkommende forslag:
Fremad Amager ”Ambassadører”
§ 12.A Hædersudvalget
Hædersudvalget vil gerne udnævne et antal Fremad Amager ambassadører, bestående af tidligere Fremad
Amager spillere/dommere
Blandt emnerne er Frank Arnesen, Søren Lerby, Ivan Nielsen, Henrik Andersen og Peter Nielsen, samt Peter
Mikkelsen, Kim Milton og Lars Gerner, og de har alle sagt ja til at være ambassadører
Forslaget med ”vedtaget” selvom det i princippet kun var en orientering

Betalingsfrist:
§4. Medlemmer
Her blev det enstemmigt vedtaget at udmeldelse af klubben nu skal sket inden den 30. juni eller 31 december.

Stemmeret til unge mellem 16-18
§6. Ordinær generalforsamling
Her blev det enstemmigt vedtaget at aktive som passive medlemmer, der på
dagen for generalforsamlingen er fyldt 16 år, kan stemme på lige fod med alle
andre

Stemmeret til forældre med børn under 16 år
§6. Ordinær generalforsamling
Her lød Bestyrelsens forslag:
Forældre til medlemmer under 16 år, kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Forældre har kun
én stemme pr. husstand, uanset hvor mange børn i husstanden der er medlem af foreningen. Er
forælderen selv medlem i klubben, har denne 2 stemmer
(Både lovligheden og tekstformuleringen er godkendt af DIF (Dansk Idræts Forbund))
Efter en del dialog, hvor nogle mente at forslaget var ulovligt og andre fortalte at de var bange for at forældrene
ville overtage klubben, blev forslaget forkastet med stemmerne 19 stemmer for, 15 imod og 2 blanke.
Bestyrelsen vil fortsætte med at fremsætte dette forslag, indtil det vinder flertal i forsamlingen.

Tydeliggørelse om et selskab er i eget eller ekstern regi
§18. Kontraktfodbold
Da vores vedtægter på dette punkt krævede af man havde en del forhåndsviden/kendskab, gik
Bestyrelsens forslage ud på at splitte §18 op i en A og B. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
§18.A Kontraktfodbold – ekstern selskab/investorer
§18.B Kontraktfodbold – Selskab i eget regi

Orientering og Tilladelse til at ændre i Samarbejdsaftalen med FA Elite
Tilføjet tekst:
Klubbens bestyrelse kan overlade driften, helt eller delvist, af Klubbens U17 og/eller U19 til Selskabet
med det formål at skabe et elitemiljø, der opfylde DBU´s licenskrav
Tilladelsen blev givet enstemmigt
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Valg til bestyrelsen:
Funktion:

Valgt blev:

Periode:

Formand

Erik Truelsen

2 år

Sekretær/IT

Leon Bløndal

2 år

Seniorformand

Michael Flindt

2 år

Børneformand

Kenneth Machon

2 år

Suppleant

Ingen ville stille op

2 år

Suppleant

Ingen ville stille op

1 år

Koordineringsudvalg i Fremad Amager Elite:
Svend Mathiasen
Sven Kragerup

1 år
1 år

Statsautoriseret eller registreret revisor:
Gutfelt & Partnere

1 år

Som Forældrerepræsentant var Miroslav Ostojic allerede valgt for 1 år

Eventuelt
Jeanett Bisgaard

Hvad bliver der af medlemsbladet, eks, til at arrangere arbejdsweekend
Når der kommer en redaktør, så hvis du gerne vil være redaktør, bedes du
henvende dig til bestyrelsen så hurtigt som muligt

Jørgen Salle Salomonsen

Hvor mange medlemmer er vi
650 aktive og 100 passive, og af dem er der kun 36 der mødte op til dagens
generalforsamling (heraf 9 fra bestyrelsen) !!!!!!

Max Zangenberg

Savner faste regler med hensyn til banefordelinger
Det er Sportsudvalget/Kim Karlsens ansvar, men der arbejdes med en plan fra
foråret
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Inden generalforsamlingen sluttede skulle

MICHAEL FLINDT - ÅRETS IDRÆTSLEDER 2017 på AMAGER
lige hædres af hans egen klub, som han tidligere på aftenen var blevet hædret ved Amager Bladets arrangement

Generalforsamlingen sluttede klokken 21.03 med det traditionsrige FREMAD LÆNGE LEVE!

På bestyrelsens vegne
Leon Bløndal
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Godkendelse af referatet:

-------------------------------------------Formand Erik Truelsen

-------------------------------------------Dirigent Ole Vadmand

-------------------------------------------Referent Leon Bløndal
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