Referat fra Fremad Amagers
ordinær generalforsamling 2018
afholdt tirsdag den 26. marts 2019
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Ole Vadmand som blev valgt med akklamation
Ole takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen (GF) var lovlig indkaldt
Der var i år kun mødt 29 medlemmer ☹ op til årets generalforsamling, det kan måske have noget at gøre med
landskampen Schweiz-Danmark
Ingen havde fuldmagter med i år

Bestyrelsens beretning:
Klubbens formand Erik Truelsen bød velkommen og gik i gang med bestyrelsens beretning for 2018
Som det første uddelte Erik klubbens 2 pokaler, som I år gik
til:

Hermands Mindepokal:
Hermands Mindepokal gik i år til Claus Petersen, da Claus er
en rigtig ildsjæl i ungdomsafdelingen som han styrer i
samarbejde med de øvrige trænere i afdelingen, ovenikøbet
er en af de største afdelinger i Fremad med over 50 børn,
Det ligger Claus meget på sinde, at alle drenge kommer ud
og spiler, så Claus arrangerer små stævner i Sundby hvor
niveauet passer.
Desuden har han fuldstændig styr på at der bliver betalt
kontingent, han følger op på det overfor forældrene, og hvis
der mangler bolddrenge til 1. holdets hjemmekampe, er
Claus også den rette at ringe til.

Fremad Amager Pokalen:
Fremad Amager pokalen gik i år til Mohammed
Abdalas, en rigtig Fremad dreng som startede i
ungdomsafdelingen som 10 årig, og har spillet her
siden, på nær et par små afstikkere for at prøve
sig af, for derefter at vende tilbage til Fremad
hvor han som en sjældenhed dengang, fik debut
på vores 1. senior under Michael Madsen.
Efter konkursen var han blandt andet i FCN,
Sverige og Hvidovre for derefter at vende tilbage
og var med til at spille os op i 1. Division igen.
I sommeren 2018 besluttede han (ikke frivilligt)
efter 268 kampe på Fremads 1. hold at lægge
støvlerne på hylden, og tage hul på
trænergerningen som selvfølgelig skulle være i
Fremad, hvor han i øjeblikket står for vores U19 hold.

Hædersudvalget:
Jeg giver hermed ordret til Hædersudvalgets Formand Sven Kragerup,
for uddeling af klubbens nåle.
Sølvnål:
Bettina Eide Holm fik i år en sølvnål for sine mange år i
bestyrelsen, hvor hun altid har været en
hårdtarbejdende Ungdoms formand, med masse af
ideer og et evigt forsøg på at gøre alle glade i
Ungdomsafdelingen.

Og nu til selve beretningen

Klubben:
Året 2018 blev også året hvor vi fik nye ejere af Fremad Amager Elite, som driver vores 1. hold. Det betød at vi
samtidig overdrog vores anparter til selskabet, da de nye ejere havde planer for gentagne kapitalforhøjelser
over de næste par år, og her kunne vi ikke være med. Den passus vi havde med ikke at kunne blive udvandet,
kunne de ikke acceptere, så den blev vi nød til at fjerne, da handlen ellers ville falde, og da det var nødvendigt at
sælge endte vi uden ejerandele.
Som noget nyt er der indskrevet i samarbejdsaftalen at vi hvert år får kr. 12.000,-, vi har stadig en plads i
bestyrelsen (+ en observatør plads), og vi har allerede haft flere møder end vi havde med den gamle ejer, så
formanden er fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden.

Vi samarbejder også allerede på flere punkter og de vil rigtig gerne samarbejde omkring ungdommen og som I
nok har læst er der allerede et par U19 spillere der har fået kontrakt, der er også planer for at flytte kontoret ud
til Amager igen. Vi venter på en tilladelse til at leje arealet i hjørnet ved Sundbyvestervej/Englandsvej og så rejse
nogle pavilloner på det område.
Vi har også et par vedtægtsændringer senere, og senere i beretningen vil jeg give ordret til Michael Jahn og
Michael Nyegaard, fra Fremad Amager Elite, for yderligere at fortælle om planerne i selskabet.
Økonomi:
Vi er i år kommet ud med et overskud på lidt over 140.000 Kr.
År 1 med det nye opkrævningssystem har været en stor succes, og vi har nu ikke så mange restancer som
tidligere, blandt andet fordi vi nu i systemet automatisk kan spærre spillerne for at komme på holdkort, hvis de
er i restance.
Vi har også øget vores medlemstal væsentligt fra 767 aktive i 2018 til 829 aktive i 2018. Vi har desuden indført et
elitetillæg som betales af de spillere der deltager på fælles/eliteholdene, det er penge som bliver brugt på
eliteholdene som på den måde er selvfinansierende.
Under kontingenter kommer vi med et forslag om kontingentstigninger, da vi meget gerne vil have ansat en
børneleder.
Der kommer en detaljeret gennemgang af selve regnskabet under punktet Regnskab.
Klubhuset:
Efter de sidste par års pengestrømme fra først spilleklubber og siden SKAT, er der i 2018 ikke kommet nogle
penge udefra, så derfor har 2018 ikke budt på det store vedligehold af huset, det er dog blevet til nyt LED lys i
kælderen og nye bænke i 2. holdets omklædning.
Vi døjer lidt med problemer omkring brugen af vores omklædningsrum, det er bla. omfattende hærværk og
svineri med jord og skrald, men det er noget vi har fat i med trænerne. Bliver problemet ikke løst, bliver vi nødt
til lukke omklædningsrummene, da vi ikke har råd til at betale for hærværket på den lange bane.

Ungdom:
Vi har opsagt samarbejdet med Sundby Boldklub pr. 1. juli 2019, og fortsætter nu sammen med B 1908 omkring
fælles elitehold på U12 – U19, Vi har som noget nyt lanceres et U13 projekt med åben tilmelding sammen med
B1908, og her er der tilmeldt omkring 35 spillere, som betaler føromtalte elitetillæg, og det er nok et koncept vi
vil videreføre til den nye U13 årgang fra sommeren 2019, dog med små ændringer.
Vores U19 som er indplaceret i Øst 1, og de har efter renoveringen af kælderen fået fast omklædning dernede,
og samarbejdet med 1, 2 senior og U19 fungerer rigtigt godt.
Og som tidligere nævnt er vores medlemstal steget markant, denne stigning er primært sket i de små afdelinger,
hvor flere årgange er omkring 50 drenge. Hvorfor det er bydende nødvendigt at finde en person der både kan
rådgive trænere og forældre.
DBU har jo på det netop afholdte og forrige repræsentantskabsmøde lavet en del om og der kommer flere
ændringer endnu, det har blandt andet betydet, at hvor vi før bare skrev at dette hold var et samarbejde i
mellem de 2 klubber, skal der nu laves en rigtig skriftlig aftale, en såkaldt Overbygningsaftale mellem klubberne
og DBU, det har blandt andet noget med at gøre, at hvis samarbejdet stopper, skal DBU vide hvilken klub der så
spiller turneringen færdig.
Senior:
Det lykkedes heller ikke for 2. senior at rykke op i KS i juni 2018, og derfor valgte vi også at sige farvel til træner
duoen, og velkommen til Lars Brandt og Nick Pedersen som nyt trænerpar, som har fungeret ganske glimrende
her det første halvår. Så nu må vi se om det kan bære os frem til en oprykning til sommer.
Lars taler med træneren for vores 1. hold (Vali), så forhåbentligt kan det samarbejde give os et skub i den rigtige
retning.
Michael Flindts forslag til ny struktur har været debatteret meget i turneringsudvalget, men desværre har man
ikke kunnet enes om at lave en ny struktur, men vi presser fortsat på.
Vi har desværre kun 2. senior som det eneste 11. mands senior hold i klub regi og 2 stk. 7 mands senior hold.
På kvinde siden har vi 1 stk. 11 mands kvinde senior og 1 stk. kvinde 7 mands senior.
VOM afdelingen er intakt med 1stk. Veteran 11M, 1stk. Masters 11M, 1stk. Supermasters 11M, 1stk. Veteran
7M og 1 stk. GOM 7M.
1 Holdet/FA elite:
Her vil jeg give ordret til Michael Jahn (Direktør) og Michael Nyegaard (Talentchef), jeg vil foreslå at spørgsmål til
FA Elite stilles med det samme og ikke til slut i beretningen.

Michael Jahn fortalte om Elite afdelingen, om den nye ejerkonstellation, nye tider, nye budgetter, planen om at
komme i Superligaen (på et tidspunkt 😊), og Michael sluttede af med at takke mange mange gange til alle alle
de frivillige der er omkring klubben og på stadion.
Der er, som de fleste ved, kommet en del udenlandske spillere, og der vil nok fremadrettet være en balance i
truppen på 50 % fra Danmark og 50 % fra lande i resten af verdenen.
De nye ejere er med på det lange træk, og der foreligger allerede en 3 års plan der viser at der er økonomi til alle
de ting der arbejdes på og allerede er sat i værk.
Regnskabet kommer fredag den 29/3, og det kommer til at vise røde tal på bunden, men det lå allerede i
budgettet (faktisk er budgettet 60-70.000 euro bedre end planlagt)
Der er kommet kapitalforhøjelser for et 2 cifret million beløb i år, og det samme vil ske til næste år, og lidt
mindre i år 3. et er nødvendigt at for få en fodboldforretning op at stå i dagens Danmark, hvor den primære
indtægt kommer fra transfer (og ikke fra kampe og sponsorer), derfor skal der også satses på talenterne
fremadrettet, både klubbens egne og dem der kommer til.
Eliten håber at de snart kan flytte ind ved siden af klubhuset. Det er allerede besluttet i Elitens bestyrelse at
Eliten skal flytte til Amager, så samarbejdet med klubben kan blive endnu bedre.
Jahn fortalte lidt om bagmændene bag Eliteselskabet
Michael Nyegaard fortalte lidt om sin spillerkarriere fra Nordsjælland og om sit arbejde i DBU samt de 2 sæsoner
i Fremad Amager, hvor han var på lån fra Lyngby, og om hvilke (store) forskelle der var da han landede i Sundby
Idrætspark
Michael vil arbejde for nye muligheder og bedre rammer, og vil rigtig gerne give noget tilbage til fodbolden og
Fremad Amager.
Herefter gik Erik videre med den sidste del af beretningen
Fremtiden:
Vi kommer i den nærmeste fremtid til at arbejde på at vi får en ungdomslicens, i samarbejde med Eliteselskabet
og allerhelst også med B1908.

Følgende have spørgsmål og kommentarer til beretningen:
Helen Østergaard og Salle
Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen, som dermed blev godkendt.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse:
Revisor Lennart Gutfelt fremlagde regnskabet
Lennart syntes det var for dårligt at selskabets nye ejere ikke har sit eget privatfly, når nu Boeing 737 Max 8 ikke
fløj i en periode fra Nice til Sundby 😊 😊
Lennart fortalte at dette var hans sidste GF, og at Salina overtager fremover (hvis vi bliver genvalgt)
Her er hovedpunkterne fra Lennarts gennemgang:
▪

Klubben er kommet ud med et overskud på 141.671

▪

Det er kun gået Fremad, siden Helen stoppede 😊 😊 😊

▪

Klubben står uhørt stærkt økonomisk
Formue er er på 3.600.000
Likviditet er den stærkeste og gælden er den laveste siden Lennart startede

▪

Indtægter faldet, men den stramme økonomistyring giver det flotte resultat

▪

Det lille lån kunne indfries, men renten er lav i øjeblikket

▪

Klubhuset er største aktiv i regnskabet

▪

Et epokegørende godt regnskab

Kommentarer til regnskabet:
Helen Østergaard:
Sven Kragerup:

Syntes der trækkes mange veksler på Erik
Tillykke med det flotte regnskab

Regnskabet vedtaget.

Fremlæggelse af budget til godkendelse:
Erik gik budgettet for 2019 igennem, og følgende havde kommentarer og spørgsmål:
Salle, Sven Kragerup og Helen Østergaard
Budgettet blev vedtaget.

Indkomne forslag:
Forslag 1
Vedr. §8. j
Nuværende tekst:
2 medlemmer af koordineringsudvalget i Fremad Amager Elite
Forslaget:
Punktet nedlægges

Begrundelse:
Da klubben ikke længere har aktier i Fremad Amager Elite,
er Bestyrelsen sammen med Koordineringsudvalget, blevet enige om at nedlægge udvalget for
denne gang
Forslaget vedtaget:

Forslag 2
§12. Bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker at Fremad Amager Elite får en observatør/repræsentant i bestyrelsen.
Det skal være den siddende talentchef (eller den person med tilsvarende ansvarsområde)
Formålet er at skabe endnu mere synergi og bedre samarbejde mellem hovedklubben og eliten.
Forslaget:
Nuværende tekst:
§12. Bestyrelsen
1) Bestyrelsen består af 9 medlemmer og varetager klubbens interesser og består af formand,
kasserer, sekretær, salgs- og sponsoransvarlig, seniorformand, ungdomsformand, pige/kvindeformand, børneformand og forældrerepræsentant
Ændringsforslag:
§12. Bestyrelsen
1) Bestyrelsen består af 8 medlemmer og varetager klubbens interesser og består af formand,
kasserer, sekretær, salgs- og sponsoransvarlig, seniorformand, ungdomsformand, pige/kvindeformand, børneformand,
Desuden deltager talentchefen fra Fremad Amager Elite i bestyrelsen som
observatør med taleret, men uden stemmeret.
Forslaget vedtaget

Fastsættelse af kontingent:
Kontingent stigning:
Sammen med Fremad Amager Elite er vi i gang med at forberede ansøgningen til en licens hos
DBU, og i den anledning skal vi senest pr. 1/7-2019 have en sportslig person tilknyttet U4 - U11.
For at kunne allokere løn til sådan en person, søger vi DGI/DIF puljen, men vi skal også have en
løsning der holder mange år frem, og derfor er vi nødt til at hæve kontingentet for alle, unge som
”gamle” og aktive som passive.

Bestyrelsens forslag til nye kontingentsatser pr. 1. august 2019:

U4-U9
U10-U12
U13-U19
Senior
Senior 7M/VOM
Passive

I dag (Halvårligt)
610
810
960
1.035
785
460 (Helårligt)

Det vil give 104.000 årligt til en ny børneleder/koordinator

Følgende havde kommentarer til kontingentet
Claus Petersen og Kjeld Møller

Forslaget vedtaget

Fremover (Halvårligt)
760
910
1.000
1.060
810
500 (Helårligt)

Valg til bestyrelsen
Formand
Sekretær-IT
Seniorformand
Børneformand

Erik Truelsen
Leon Bløndal
Michael Flindt
Kenneth Machon

2 år
2 år
2 år
2 år

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

Suppleant
Suppleant

Miroslav Ostojic

2 år
1 år

Valgt
Vakant

1 år
1 år

Nedlagt
Nedlagt

1 år

Genvalgt

Svend Mathiasen
Sven Kragerup
Valg af revisor:

Gutfelt & Partnere

Eventuelt:
Der var for første gang i de sidste 24 år ingen kommentarer under eventuelt
Formanden takkede for god ro og orden og vi sluttede af med det traditionelle Fremad hurra.

Godkendelse af årets referat:

Dirigent Ole Vadmand:

________________________________

Referent Leon Bløndal

________________________________

Formand Erik Truelsen:

________________________________

