Ordinær generalforsamling
i Fremad Amager for 2020
Afholdt i klubhuset tirsdag den 15. juni 2021

Velkommen
Klubbens formand, Erik Truelsen, bød alle velkommen til den
ordinære generalforsamling, hvor der var mødt 29 medlemmer,
og der skal lyd en special tak til vores kvindehold som var mødt
talstærkt op.
Erik gik straks til valget af aftenens dirigent som skulle forholde
sig til følgende dagsorden.

Dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning
c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) Fremlæggelse af budget til godkendelse
e) Indkomne forslag
f) Fastsættelse af kontingent
g) Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor som anført i § 9
h) Eventuelt, herunder orientering og debat vedr. klubbens samarbejdspartnere

a) Valg af dirigent

Torben Hassel blev enstemmigt valgt som dirigent, og
selvom har var debutant på posten, udførte han et
fantastisk arbejde
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a) Bestyrelsens beretning
Formand Erik Truelsen startede sin beretning med at mindes de Fremad Amager medlemmer,
vi havde mistet i år
Ole Vadmand

Æresmedlem og klubhistoriker

Johnny Jacobsen

Tidligere 1. holds - og landsholdsspiller (1980)

Og Lotte Midtbøl
Ære være deres minde

Normalt ville det være et af vores dygtige medlemmer der fik året pokaler, men i 2020 var det en anden
begivenhed der løb med al opmærksomheden.
Så derfor går årets pokaler til følgende:
Fremad Amager pokalen

Corona

Helge Jeppesens mindepokal

Covid-19

Derefter gav Erik ordet til Formanden for Hædersudvalget Sven Kragerup som han kunne uddele årets nåle
Året sølvnåle går til
Niklas Dannevang
Pierre Larsen
Begge for 100 kampe på klubben 1. hold

Året 50 års nål gik til
”Wolle” / Per Wohlgemuth
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Klubben:
2020 har klat været påvirket af hele Corona
situationen, hvilket resulterede i et væsentlig
lavere aktivitetsniveau end normalt, vi
kommer rent faktisk først i gang medio 2021
Opvækst

Økonomi:
Vi kommer ud af 2020 med et stort overskud, som bla skyldes at Kommunen har støttet op om klubberne og
fordi vi har fået turneringsafgifterne retur da blandt andet Ungdom ikke kom i gang i foråret, men det vil revisor
Salina komme ind på senere, ved gennemgangen af selve regnskabet.

Klubhuset:
Vores nye varmecentral er blevet færdig, så nu er der varmt vand i hele huset
installeret et ”blødt vands anlæg” så der ikke fremover er kalk i vandet.
Der har også været brand i vores skur, så der kigger bestyrelsen på en ny løsning.
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, og vi har samtidig fået

Senior /Ungdom:
Akademiet
Ingen U17/U19
Ungdom U16 Øst 2, pokalfinalen
U13/U14
Børneafd.
Damesenior præsterede endnu en oprykning, pt oprykning til 1 div. Pokal senere DM mester
Herresenior KS nedrykning
Senior selvstyrende

DBU Bredde/Øst:
Ny struktur

1 Holdet/FA elite:
Så gav Erik ordet til Allan Ravn, som er direktør i Fremad Amager Elite
Allan startede ud med at fortælle at ”fodbold-Europa” bløder, grundet cororaen, og det samme gælder for
Fremad Amager Elite at det har været et dyrt og turbulent år.
Vores russiske ejer, ejer nu klubber i Bulgarien, Rusland, Afrika og selvfølgelig Fremad Amager.
Allan beroligede ligeledes forsamlingen med at vi har 11 mand der kan stille til start i den første kamp mod
Helsingør
Det fremtidige set-up bliver mere ”skandinavisk”, hvilket også giver en forventning om en nemmere integration
af nye/kommende spillere, hvor det er planen der vil være en stamme af rutinerede spiller på 26-30 år. Alt dette
gør at Allen er fortrøstningsfuld med hensyn til det sportslige i 2021/22, om end det selvfølgelig bliver
økonomisk udfordrende.

4

Fremad Amager Elite er meget opmærksom på at de
fylder lidt vel rigeligt i klubhuset pt., men der er lys
forud, da Københavns Kommune har givet sin
accept på at Elite må bygge en 2 etagers pavillon i
tilknytning til stadion, så der er bedre plads til
administrationen og alle sponsorerne. Med lidt held
er det hele klar til september 2021.
Førsteholdet starter den 21. juni, godt nok uden
cheftræner i skrivende stund, men Allan forventer
at kunne sætte navn på i løbet af en uges tid. Det
eneste Allan vil røbe, er at det bliver en dansk
træner, så kan du selv gætte
, men Allan vil godt
fortælle at man regner med at yderligere 4 spillere
støder til klubben i den kommende tid.
Den kommende 1. division bliver afsindig stærkt
besat, hvorfor den sportslige målsætning er at ende
i Top 6. Hvis vi rykker op i Superligaen giver Allen 2
kolde fadøl til alle
For at få fat i de helt store sponsorer (og de er
interesserede) kræver det en opgradering af vores
stadion, og heldigvis har Københavns Kommune
bevilget 2,5 mio. kr. til en forundersøgelse om at
gøre Sundby til en regulær sportsby, med helt nyt stadion, boliger og diverse baner.
Sven Kragerup var bekymret for økonomien, og der kunne Allan berolige ham med, at der er skrevet under på ”
going concern”, hvilket betyder at vores russiske ejer har sikret økonomien frem til 30.06-2022, helt i henhold til
DBU´s love.
Hvis Allan tager sin mest optimistiske hat på, så står der et
nyt Sundby Idrætspark/Stadion om 4 ½ år.
Til slut fortalte Allan at han hver dag glæder sig til at tage på
arbejde, og helt generelt glad for at arbejde i/for Fremad
Amager.

Fremtiden:
Succes damesenior, lave en pige struktur
Struktur herre senior/U17-19
Overskud 2020: Hallen, evt. Herre toilet og andet
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Følgende havde spørgsmål/kommentarer:
Helen Østergaard:
Vil gerne have bedre rengøring i hele klubhuset, også i restauranten
Og bør vores spillere ikke kende reglerne når de spiller…

Ballegård
Kvindeholdet kunne godt tænke sig et større omklædningsrum, da de nu er oppe på ca. 40
spillere
Bestyrelsen: Vi kigger på hvordan omklædningsrummene bliver brugt, når vi starter op igen, og vi
kigger på at finde bedre/mere plads til materialerne.

c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) Fremlæggelse af budget til godkendelse

Revisor Salina S fortalte at det er et meget flot regnskab, specielt i et coronaår.
Bestyrelsen har planer om at bruge nogle at pengene på at vedligeholde klubhuset, specielt hall, herretoilettet
og de grønne områder.
Der var et spørgsmål til klubhuset værdi ( i relation til de nuværende stigninger på boligmarkedet), men det kan
man ikke sammenligne, da klubhuset ligger på lejet grund.
Der var også et spørgsmål til forpagtningen længde, og Bestyrelsen kunne fortælle at nuværende udløber den
31.12.2021, og vi har lavet en ny aftale der løber i de næste 5 år, men med option på at afbryde aftalen efter 3
år (hvis en evt. ny bestyrelse vil gå andre veje)
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Regnskabet blev enstemmigt godkendt
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e) Indkomne forslag
Der var ingen forslag i år
f) Fastsættelse af kontingent
Vi fortsætter med uændret kontingent i 2021

g) Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor som anført i § 9
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h) Eventuelt, herunder orientering og debat vedr. klubbens samarbejdspartnere

Bestyrelsen fik et uformelt tilsagn om at få et ekstra bestyrelsesmedlem ind, specielt til at tage sig af den
voksende dameafdeling.
Bestyrelsen/Allan Ravn kunne informere at den nuværende samarbejdsaftale hvert år skal og bliver godkendt af
DBU.
Den gamle bestyrelse i Fremad Amager Elite er opløst, og Allan Ravn udgør nu alene ”Bestyrelsen” i selskabet.
Ballegård spurgte om bustransport, hvis de (som forventet) rykker op i 2. Division, og Bestyrelsen kunne berolige
hende med at det er lagt ind i det nye budget.

Klokken 19.50 sagde Erik ”Tak for i dag” og for en nem og enkel generalforsamling

Generalforsamlingen sluttede med det traditionsrige FREMAD LÆNGE LEVE!

På bestyrelsens vegne
Leon Bløndal

Godkendelse af referatet:

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

-------------------------------------------Dirigent Torben Hassel

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