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Ordinær generalforsamling  

i Fremad Amager for 2014 
Afholdt i klubhuset tirsdag den 17. marts 2015 

Der var i år mødt 46 aktive og passive medlemmer op til aftenens generalforsamling, som denne gang 
startede klokken 18.30. 
Inden da havde klubben været vært for Danmarks nye nationalret, for dem der havde lyst til det, en ret som 
klubbens nye forpagtere, Baglokalet, serverede. 
 

Velkommen 
Klubbens formand, Erik Truelsen, bød alle velkommen til den ordinære generalforsamling og gik straks til 
valg 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. 

 
Der var ingen, der havde fuldmagter med. 
 

Bestyrelsens beretning 2014 
Formanden bad generalforsamlingen om at starte med et øjebliks stilhed for at mindes de to gamle   
førsteholdspillere, Bernhard Christensen og Aage Zachariassen, samt den tidligere materialemand og 
”sherif” af kælderen, Svend Aage de Moulade, der alle tre er afgået ved døden siden sidste 
generalforsamling. 

Erik fortalte på sidste års generalforsamling, at klubben har besluttet at erstatte de 2 gamle pokaler 
(Hermans Mindepokal og Gundorf Pokalen) med 2 nye pokaler, da der efterhånden ikke er nogen der 
kender baggrunden for dem. 
 
Den ene nye pokal kommer til at hedde ”Fremad Amager Pokalen”, og den tildeles et medlem, som har 
udført en ekstraordinær stor indsats for klubben i det forløbne år, og den anden pokal kommer til at hedde 
”Helge Jepsens mindepokal”, og den tildeles en ungdomsleder, der har udført en ekstraordinær stor 
indsats i klubbens ungdomsafdeling i det forløbne år.  
 

Fremad Amager Pokalen 

Pokalen gik i år til Tim Olsen, der har været rigtig mange år i 

Fremad Amager, og som aldrig siger nej til at hjælpe til. Det være 

sig til stævner, male eller deltage i diverse udvalg, og i år har han 

endnu engang sprunget til som midlertidig træner, da vores U19 

træner pludselig valgte, at han ikke havde lyst til træne her. 
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Helge Jepsens mindepokal 

I ungdomsafdelingen er der rigtig mange frivillige, der gør et 

kæmpe arbejde, så det har været svært at skulle vælge en ud, 

men Chris Damsgaard er blevet valgt, da han har en af klubbens 

3 største afdelinger; han har skaffet sponsor, så alle har kunnet 

klædes standsmæssigt på, og han fungerer både som træner og 

leder for sin afdeling. 

 

 

 

Hædersudvalget 

Her gav Erik ordet til Sven Kragerup, som uddelte følgende nåle:  

  

           25 års-nålen: Bernd Dietrich 

           50 års-nålen: Henning Jensen  

          Sølvnålen: Brian Jeppe 

          Klubben ønsker modtagerne af  

          årets nåle et stort tillykke. 

 

 

Æresmedlemmer 
Bestyrelsen har fået en indstilling fra vores Hædersudvalg vedr. æresmedlemskaber, og bestyrelsen har 
valgt at tildele følgende medlemmer et æresmedlemskab: 
 
Henrik ”Noller” Kristensen, Sven Kragerup og Svend Mathiasen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herefter fortsatte Erik med den egentlige beretning. 
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Klubben 
Vi har igen i år måttet finde nye forpagtere, da Øens Spisested ikke kunne få det til at hænge sammen med 
deres normale arbejde og familie. 
Vi fik dog hurtigt en henvendelse fra ”Baglokalet”, som ønskede at overtage forpagtningen. Jonn og William 
havde et stort ønske om at ombygge køkkenet og resten af lokalet, og da disse idéer faldt nogenlunde i tråd 
med det, som vi også tidligere havde talt med Fremad 4Ever om, fik de lov til at ombygge 
Caféen/Restauranten. 
Jeg håber at I alle vil tage godt imod dem.  

 
Vi skal lørdag den 23. maj afholde et indledende stævne i Bet25 Cup, og der får vi brug for en masse 
frivillige til øl- og pølsesalg, oprydning, logistik, vagt og dommere, så følg med på hjemmesiden eller send 
allerede nu en mail til Kim på kontoret (Info@Fremad-Amager.dk)  

 
Økonomi 
Klubbens revisor, Lennart Gutfelt, gennemgår regnskabet senere, men vi synes, det er meget positivt, at vi 
er kommet ud med sorte tal på bundlinjen i dette års regnskab, på trods af at vi i år har mistet mange 
penge i vores FOS-tilskud, hvilket blandt andet betød, at vi måtte tilbagebetale omkring kr. 100.000,-, men 
meget mere regnskab senere. 

 
Klubhuset 
Alle var glade, da vi i slutningen af august kunne tage de nye omklædningsrum i brug, og de blev brugt 
flittigt, indtil den første nattefrost kom mellem jul og nytår, og det viste sig, at håndværkerne ikke havde 
isoleret rørene godt nok, så en del af rørene til bruserne blev frostsprængt. Det betød en større vandskade i 
alle omklædningsrummene, efterfølgende med udbrud af skimmelsvamp, da processen med 
skadebehandlingen tog for lang tid. 
Der er nu blevet renset op, og tømreren er gået i gang med at reetablere lofterne, så vi håber, at rummene 
er klar til lige efter påske.  

 
Vi søgte en energipulje hos kommunen og fik til 3 af de 5 projekter, vi søgte til, så vi fik ekstra 200 mm 
isolering på loftet, nye elektroniske termostater på alle radiatorerne og udskiftet de almindelige pærer med 
de energibesparende LED pærer.  
 
Vi søger energipuljen igen i år, da vi gerne vil have udskiftet alle vores gamle vinduer, samt vandvarmeren i 
kælderen, som har været i brug fra midten af 70’erne. 
 

Hjemmesiden 

Vi har her i løbet af vinteren fået ny hjemmeside (igen ), og den er næsten oppe at køre 100 %, der 
mangler lige lidt finpudsning og mindre detaljer. 
Der vil komme et brugerkursus i løbet af den næste måned for alle interesserede medlemmer. 

 
Fremad Feltet 
Ungdomsformand, Bettina Eide Holm, har i det forløbne år arbejdet hårdt for, at vi den 1. april kan slå 
dørene op for et fodboldakademi i Fremad Feltet.  
Vi har allerede ansat de 2, der skal lave fodboldaktiviteter med børnene efter skoletid og inden deres 
normale træning. Der vil være fuld brugerbetaling, så det kommer ikke til at belaste klubbens økonomi, der 
er pt. tilmeldt 25 børn. 
 

Ungdom 
I 2014 fik vi vores U16 indplaceret i Øst rækken, U17 spillede sig i 3 div. og vores U19 og U14 ligger lunt i 
Mesterrækken, så 2014 har været et rigtigt godt år for ungdommen, eneste malurt er at vi ikke har noget 
U15 drengehold, og det er lidt ærgerligt. 

 

mailto:Info@Fremad-Amager.dk


 
  

  
   

 4 
 

Her i vinterpausen er træningen godt i gang, og den nye kunstbane er meget populær. Der er gang i 
træningen både på den nye og den gamle fra tidlig eftermiddag til sen aften, og det, at vi har fået den nye 
kunstgræsbane, har faktisk betydet, at alle ungdomshold har kunnet træne udendørs i vinter.  
Hen over sommeren har vi fået stor tilgang i børneafdelingen, hvilket har betydet, at vi har måttet lave 
ventelister på 3 årgange, og det er ikke med vores gode vilje, men vi skal jo have faciliteter og trænere til 
alle de nye børn.  

 
Vores U15 piger vandt deres række suverænt, men desværre valgte holdet at stoppe i klubben. Det betyder 
så, at vi pt. kun har et U13 pigehold tilbage, men Fremad vil pigefodbolden, så derfor prøver vi ved den 
årlige opstartsdag for nye årgange også at starte et U7-9 pigehold op.  
 
Vi har i år holdt 2 store DBU seminarer samt interne C træner kurser med stor succes. 

 

Senior 
Det lykkedes desværre ikke vores 2. senior at rykke op i serie KS i foråret 2014, og det betød et efterår, hvor 

vi bare skulle undgå nedrykning, så vi må sætte vores lid til, at vi kan rykke op i Københavnsserien her i 

foråret 2015.  
3. senior rykkede ned i foråret, og desværre lykkedes det ikke at rykke op igen i efteråret, da Husum 

rykkede op på vores bekostning efter en skrivebordsafgørelse. Det blev til oprykning for vores 5. senior. 

Seniorafdelingen består nu af fem 11. mandshold og to 7. mands. 

 

VOM-afdelingen havde endnu en god sæson, Old Girls nr. 5 og Grand Old Masters vandt igen deres række, 

og Veteranerne fik en 5. plads i den nye Østrække. Her er en hel del af vores ”gamle” 1. holdsspillere vendt 

tilbage, og det lover godt for den kommende sæson. 

Sven Kragerup har herset med Mastersholdet igennem en årrække, og i år bar hans store anstrengelser 

frugt, da de blev Københavnsmestre. 

 

1. Holdet/Fremad Amager Elite 
Her gav Erik ordet til Flemming Kjellerup fra Fremad Amager Elite. 

Flemming fortalte, at det er ham, der nu er formand for Elite selskabet. 

Flemming kom ind på, at det havde været meget vigtigt, at der blev bygget et godt fundament op, hvilket 

har givet basis for, at der er blevet tegnet en masse sponsorer fra hele landet. 

De sponsorater er ved at blive gentegnet i øjeblikket, og alle, på nær en enkelt, har gentegnet deres 

sponsorat for den kommende sæson, så det tegner lovende for fremtiden, for som Flemming sagde ”Dem, 

der har pengene, er også dem, der vinder på den lange bane.” 

 

Vi har nu et godt fundament i Fremad Amager, og tilskuertallet er øget to sæsoner i træk (selv uden 

pokalkampen mod Brøndby), hvilket også var en del af planerne. 

Flemming indrømmede, at han ikke vidste noget om fodbold , og dog…han syntes, vi har et ret godt hold, 

som skal/bør ligge i toppen af 2. division øst, og at vi er på rette vej. 

På grund af vores set-up er Fremad favoritter til hver kamp, og den del skal alle spillerene nok lige vænne 

sig til. 
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Fremtiden 
Vi skal blive ved med at udvikle ungdomsafdelingen, og dette skal fortsat foregå i samarbejde med 
Eliteselskabet. 
 

Bemærkninger 
Sven Kragerup – Aftalen med de nye forpagtere: Hvor lang er aftalen, hvad er åbningstiderne, og er 
ombygningen en udgift for Fremad Amager? 
(svar: Ombygningen har ikke kostet FA noget, og de skal holde åben i weekenden, når der sker noget på 

anlægget) 

 

Helen – Der mangler nyhedsbreve som lovet tidligere. 

(svar: Nyhedsbrevet skal nok komme, vi ved godt det ikke er sket) 

 

Karsten – Hvorfor kunne vi ikke beholde vores plads i 2. divisions repræsentantskabet? 

(svar: Den dag, der var valg til divisionsforeningen, var den dag, Dan Hammer stoppede, hvilket var 

baggrunden for, at vi ikke fik en plads) 

 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget. 

 
Regnskabsaflæggelse 
Klubbens revisor, Lennart Gutfelt, fremlagde årets regnskab. 

 

På baggrund af at det var de ”garvede” medlemmer, der deltog på Generalforsamlingen, gik vi direkte til 

side 8, hvor Gutfelt kunne konstatere, at året har givet et overskud på kr. 63.000,- trods en faldende 

omsætning fra kr. 2.4 til kr. 2.2 millioner. 

 

Ombygningen af klubhuset har forhøjet værdien af klubhuset med ca. 300.000 Kr. 

Klubbens formue er nu på lidt over 3 mio. kr. og med en gæld på hhv. 635.000 Kr. og 320.000 Kr.  

(lang/kortfristet gæld) 

Så vi kan nu betale vores gæld 3 gange, hvilket viser, at klubben er meget solvent. 

Generelt har 2014 tilskudsmæssigt været et dårligt år. 

Hvis renten er steget ”markant” om 5 år, lovede Gutfelt at give alle en omgang   

 
Bemærkninger 

Helen Østergaard – Hvordan kan det være, at der en udgift på medlemsblad, når det ikke udkommer? 

(svar: pga. en forældet kontoplan, som er ved at blive rettet) 

 – Vil gerne have opdelt senior og ungdoms kontingent. 

(svar: bestyrelsen kigger på det) 

 – Hvad har ombygningen kostet klubben? 

(svar: 300.000 Kr.) 

Sven Kragerup – Fremad4ever har lagt kr. 250.000,-, hvor fremgår de? 

(svar: de er indgået i den samlede byggesum) – (Der er ikke lavet et byggeregnskab, men det kan vi sagtens 

lave), (Klubben er ikke blevet fattigere i år, men har placeret pengene/værdien i klubhuset), (Bestyrelsen 

laver en byggeregnskab og lægger det på hjemmesiden) 

 

Strammer – Hvor er penge fra Andreas Cornelius registreret? 

(svar: de er registreret under ”gaver” i regnskabet”) 

   

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
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Fastsættelse af kontingent 
Fortsætter med uændrede satser i 2015 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

 

Så var der 10 minutters pause til optankning og det modsatte 

 
Indkommende forslag  
Bestyrelsen havde 2 forslag til ændringer af klubbens vedtægter, og der var ikke indkommet nogen forslag 
fra medlemmerne. 
 
Det første forslag drejede sig om en masse konsekvensrettelser på grund af alle de tidligere rettelser samt 
nogle kommafejl, stavefejl og forkerte formuleringer. 
 
Det andet forslag gik på at ændre bestyrelsens betegnelser til en ren funktionsbeskrivelse, så man fremover 
bliver valgt ind til en helt specifik post i bestyrelsen, og dermed afskaffes valg af ”bestyrelsesmedlemmer.” 
De 8 nye navne/funktioner er: Formand, Kasserer-Klubhuset, Sekretær-IT-Kommunikation, Salgs- og 
sponsoransvarlig, Seniorformand, Ungdomsformand, Børneformand og Pige/Kvindeformand. 
 
Begge forslag blev vedtaget enstemmigt 
 

Valg til bestyrelsen: 
 
 Funktion: Valgt blev: Periode: 
 
 Formand Erik Truelsen 2 år 
 
 Kasserer-Klubhuset Ikke nogen 1 år 
 
 Sekretær-IT-Kommunikation Leon Bløndal 2 år 
 
 Salgs- og sponsoransvarlig Steen Hansen 1 år 
 
 Seniorformand Michael Flindt 2 år 
 
 Ungdomsformand Bettina Eide Holm 1 år 
 
 Børneformand Ikke nogen 2 år 
 
 Pige/Kvindeformand Poul Bisgaard 1 år 
 
 Suppleant Jørgen Thorsen 1 år 
 
 Suppleant Ikke nogen 2 år 
 
 Koordineringsudvalg i Fremad Amager Elite:  
   Svend Mathiasen 1 år  
   Sven Kragerup 1 år   
 
 Statsautoriseret eller registreret revisor: 
  Gutfelt & Partnere 1 år 
   
 Som ny forældrerepræsentant er Martin Hausner tidligere valgt for 1 år 
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Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at besætte Kassererposten og Børneformands-posten i løbet af året. 
Bestyrelsen blev bemyndiget til at bruge penge på at købe ekstern hjælp og til at besætte de manglende 
poster i løbet af året. 
 

Så hvis du er interesseret i en af de ledige poster, skal du bare kontakte 
bestyrelsen eller sende en mail til Info@Fremad-Amager.dk 

 

 
Eventuelt 
Karsten Østergaard var glad for det arrangement, som Elite havde stillet på benene i forbindelse med den 
første kamp i kunstlys i pokalkampen mod Brøndby 
 
Brian Jeppe er stolte over at vi/I har givet 250.000 Kr. til omklædningsrummene, og fortalte, at der afholdes 
reception, når det hele er klar (igen ) Nu skal der sættes nye mål, et af dem er fodboldskolen.  
 
Brian ville høre om Bestyrelsen kunne være innovativ, så der fremover ville komme flere unge 
medlemmer/forældre til vores generalforsamling, da det pt. er Tordenskjolds soldater der tropper op.  
Det kunne være ved mere information, ved at fortælle de gode historier både til medlemmerne og rundt på 
øen. 
Samt et brugerudvalg i relation til klubhuset, hvor medlemmerne kan komme af med deres input/ideer. 
 
Jørgen Salemonsen – Vil Ole Bjur fortælle om målsætning og Tyrkiet-turen? 
 
Ole Bjur – Vi har fået mange nye gode spillere og en kendt træner, hvilket gjorde, at vi var favorit i alle 
kampe, og at vi havde tabt for mange kampe, kampe vi ikke burde have tabt. 
Målsætningen er, at vi skal være blandt de 3 bedste i år, og meget afhænger af, hvordan Helsingør kommer 
i gang. 
Spillermæssigt har vi en markant bedre trup end sidste år, og vi har fået taget de rigtige skridt. Så i den nye 
sæson skal vi være mere kyniske og spille i et højere tempo. De 4 nye spillere er faldet godt til i truppen, og 
vi har nu 20 rigtig gode spillere i truppen. 
 
Chris Damsgaard – Vil gerne sige tak til Faxe og spillerne, fordi de altid har tid til at hilse og snakke med 
vores ungdomsspillere. 
 
Generalforsamlingen sluttede klokken 20.30 med det traditionsrige FREMAD LÆNGE LEVE!  
 
På bestyrelsens vegne 
Leon Bløndal 
 
Godkendelse af referatet: 
 
 
 
-------------------------------------------- 
Formand Erik Truelsen 
 
 
-------------------------------------------- 
Dirigent Svend Mathiasen 
 
 
-------------------------------------------- 
Referent Leon Bløndal 


