
Referat fra Fremad Amagers  

ordinær generalforsamling 

tirsdag den 20. marts 2018 

 

Valg af dirigent: 

 

Bestyrelsen foreslog Ole Vadmand som blev valgt med akklamation 

Ole takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen (GF) var lovlig. 

 

Der var desværre kun mødt 27 medlemmer op til årets generalforsamling, inkl. 

de 7 medlemmer fra bestyrelsen. Det kan vi ikke være bekendt, så lad os håbe 

at der møder flere op til næste år. 

 

Bestyrelsens beretning: 

 

Klubbens formand Erik Truelsen startede bestyrelsens beretning med at fortælle, 

at vi i 2017 har mistet klubbens tidligere formand Palle Knudsen. 

Palle var Fremads formand fra 1990-1995, og før dette var Palle kasserer. Det 

var bla. Palle der stod for salget af det gamle klubhus på Irlandsvej og bygningen 

af det nuværende klubhus på Sundbyvestervej. 

Palle modtog klubbens guldnår tilbage i 1983 og siden fik han også DBUs sølvnål 

og i 1995 blev Palle æresmedlem i klubben og var i mange år derefter det eneste 

æresmedlem vi havde i klubben. Jeg havde selv fornøjelsen at sidde i den 

professionelle bestyrelse under Hanne Nørrisgaard sammen med Palle. 

 Ære være hans minde, og forsamlingen rejste sig for et øjebliks stilhed. 

 

Hermann’s Minde Pokal: 

 

Men Hermanns Minde pokal går i år til et relativt ny i klubben person som har 

siddet 2 år i bestyrelsen, men i de 2 år han har siddet på posten som forældre 

repræsentant har han bla. fungeret som opstarter for de nye årgange med stor 

succes både 2011 drenge/piger og 2012 drenge/piger og nu starter han på 

2013/14 drenge /piger 

Han har også været drivkraften til vort nye opkrævningssystem. 

Pokalen går i år til Miroslav Ostojic 

 
Det var ingen modtager af Fremad Amager pokalen i år 

Der var ligeledes ingen nåle at uddele på årets generalforsamling 
 

 

 
 
 
 
 



Økonomi: 
 

Vi er i år kommet ud med et overskud på omkring 50.000 Kr. 

Vi fik igen i år 840.000 fra Skat i forbindelse med de tidligere spilleklubpenge, 

men det er desværre også sidste år, da Regeringen har lagt de ca, 70.000.000 

Kr. ud til bla. DIF, DGI og lign. organisationer. 

DIF og DGI har valgt at lægge pengene i en pulje som foreninger så kan søge til 

forskellige projekter, der vil komme information om det i april måned. 

I stedet for at sende opkrævningerne igennem Nets som vi har gjort de sidste 

mange år, er vi gået med på DBUs nye system, hvor der bliver sendt en mail ud 

med et betalingslink, hvor man så tilmelder sit betalingskort. Næste gang vi 

opkræver kontingent bliver der sendt en mail ud med information om at der om 

7 dage bliver trukket kontingent på kortet. Så kan man nå at melde sig ud hvis 

man skulle have glemt det, man kan ikke selv afmelde sit kort.  

Selve regnskabet kommer der en gennemgang af senere. 

 
Klubhuset: 
 

Som I forhåbentlig har lagt mærke til, har vi igen i 2017 valgt at bruge pengene 

vi fik fra Skat på at få lavet en masse ting ved vores dejlige klubhus 😊 

 

▪ Fliser på græsstykket ind til de nye omklædningsrum 
▪ Fliser og stampet grus ude foran og opsat cykelstativer langs facaden 
▪ Nyt nøglesystem, med brikker i stedet for nøgler, så kan vi nemmere 

slette brikken hvis en træner holder op samt styre låsning af klubhusets 
yderdøre, samt se hvem der måtte have glemt t lukke/låse klubhuset af 

når man er sidste mand i huset. 
▪ Det ene af de nye omklædningsrum har fået en fast væg, da de oprindelig 

vægge ikke kunne holde. 

▪ I det gamle bad i kælderen er der lagt nye fliser og kommet nye brusere. 
▪ Og så har vi i det store rum i tilbygningen til feltet fået indrettet et træner 

rum hvor trænerne kan holde møder og opbevare deres ting, et rum til 
massør med en briks, og til sidst et depotrum til forskellige materialer. 

▪ Og som nævnt sidste år søgte vi klubhuspuljen til nye vinduer, og vi fik 

135.000 og har nu fået skiftet alle vinduer i klubhuset. 
▪ Baglokalet har for egen regning opsat nyt støjdæmpende loft, og så har vi 

delt om nyt og større skraldeskur, samt et nyt emfang. 

 
Ungdom: 
 

Træningssamarbejdet 2300, har udviklet sig i løbet af året. 

Og fra sommeren stillede vi med U14 og U17 i samarbejde med Sundby, der 
med stor succes deltager i Øst 1 rækkerne her i det nye år, og fra det nye år 

samarbejder vi også om U13 som også er placeret i Øst 1, og fra sommer 
kommer B1908 også med i holdsamarbejdet og ikke kun i fællesræningen. 
 

Vores U19 også er indplaceret i Øst 1, og de er her fra årsskiftet kommet under 
FA Elites vinger, hvor nogle af drengene bla. træner med hos 1 holdet. 

 
Vi har også indgået i et samarbejde omkring det nye topcenter som DBU i 2017 
har sat i søen som nyt talentcenter, hvor det er FCK der står for træningen af en 



gruppe U10-12 drenge, fra B1908, Sundby, Kastrup, Tårnby, Dragør og Fremad 

Amager. 
 

Der er også godt gang i øvrig ungdom, blandt andet skal nævnes at vi i efteråret 
har haft 2 U15 hold, det er mange år siden vi sidst har haft det. 
 

Der har været en lille medlemsfremgang fra 2016 til 2017 
I 2016 var vi 742 aktive og har i 2017 været 767 aktive, så en lille stigning på 

25 medlemmer  
 

Senior: 

 
Det lykkes for 2. senior at blive i Serie 1, og nu er det i foråret vi skal kæmpe 

med om oprykning til KS (Københavnerserien) 
Michael Flindt har haft sendt et forslag til turneringsudvalget omkring ny struktur 

til Serie 1, som kort fortalt går det ud på at vi ønsker en helårsturnering i stedet 
for som nu en halvårlig, der er blevet taget godt imod forslaget og det er vores 

håb at det bliver sat i værk fra sommeren 2018, men det skulle gerne være uden 
vores deltagelse da vi forhåbentlig er i KS 
 

Vores 3 senior har her med overgangen til ny sæson valgt at melde sig kollektivt 
ud og melde sig ind i Olympia, som har et væsentligt lavere kontingent end os. 

Vi har i dag følgende senior hold: 
 2 stk. 11 mands hold 
 3 stk. 7 mands 

 1 stk. 11 mands kvinde senior 
 1 stk. kvinde 7 mands senior 

 
VOM afdelingen er intakt selvom Supermasters hang i en tynd tråd men her har 
vi fundet en god løsning, så vi starter året med følgende hold: 

 1stk.  Veteran 11M,  
 1stk. Masters 11M 

 1stk. Supermasters 11M  
 1stk. Veteran 7M 
 1 stk. GOM 7M 

 
 der var ingen vindere i VOM afdelingen i år. 

 

 

1 Holdet/FA elite: 
 
Flemming Rosenkrantz fra FA Elite fortalte lidt om truppen, og at vi var kommet 
godt i gang så han var fortrøstningsfuld med at vi nok skulle få et godt forår. 

Flemming fortalte også om det kommende stadionprojekt, der blandt andet 
indebærer lys, varme og kunstgræs. 

 

 

Fremtiden: 
 
Vi skal have frisket hallen op og så skal billederne med alle formændene op og 

hænge. 
 

Desuden skal vi have fremstillet nogle fotostater med tidligere koryfæer/spillere i 
klubben (Arnesen, Lerby, Nielsen, Andersen, Nielsen) så der bliver mere fodbold i 
hallen. 



Sponsor tavlen skal også friskes op og så skal der sælges nogle sponsorater til 

klubben, vi har brug for en bedre økonomi, hvis vores visioner skal hænge 
sammen, så hvis du er frisk på at tage en tørn og hjælpe din klub, kan du 

kigge forbi kontoret eller sende en mail til info@fremad-amager.dk  

 

Spørgsmål til beretningen: 

 

Jonn (Baglokalet) præsenterede GF for nogle skilte som de godt kunne tænke sig 
at sætte op, der var flere ytringer omkring dette, bla. at der ønskes mere 

Fremad Amager indentitet tænkt ind i deres forslag da det er vores klubhus, og 
om bestyrelsen havde set det før GF (hvilket de ikke havde) 
 

Der var spørgsmål hvordan vi holder på C og D hold i klubben, her redegjorde 
Bettina & Jeppe, om det svære i at skaffe frivillige specielt til disse hold, så her 

skal vi igen appellere til forældrene. 
 
Spørgsmål om det nye opkrævningssystem, og her redegjorde bestyrelsen kort 

for hvordan det nye system fungerede. 
 

Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen, som blev vedtaget. 

 

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse: 

 
Lennart Gutfelt fremlagde regnskabet 

 
Spørgsmål fra salen: 
 

Hvilke tiltag gør i fremover for at skaffe økonomi nu spillepengene falder 
væk (Bestyrelsen lovede at vi nok skulle passe på pengene) 

 
Spørgsmål om en konkret post i regnskabet, som bestyrelsen redegjorde 
for. 

 
Regnskabet vedtaget. 

 

Fremlæggelse af budget til godkendelse: 

 

Efter en kort pause hvor folk kunne få tid til at læse det fremlagte budget, da det 
var noget helt nyt i Fremad regi. 
 

Der var ingen spørgsmål så budgettet blev vedtaget. 

 

Indkomne forslag: 

 

Bestyrelsens forslag  

 

”Forældre til medlemmer under 16 år, kan deltage og stemme på 
generalforsamlingen.  

Forældre til medlemmer under 16 år har kun én stemme pr. husstand, 
uanset hvor mange børn i husstanden der er medlem af foreningen. Er 

forælderen selv aktivt eller passivt medlem af Fremad Amager, har 
personen i alt 2 stemmer” 

 

blev vedtaget. 

mailto:info@fremad-amager.dk


Fastsættelse af kontingent: 

 
Bestyrelsen redegjorde for at den her ved årsskiftet havde ændret lidt i hvilke 
årgange der betalte hvad, men at vi holdt os inden for 15% grænsen. 

 
Ingen bemærkninger. 

 

Valg ifølge vedtægterne: 

 

Kasserer:   Brian Jeppe genvalgt 

men han fortalte inden at han ikke ønskede at fungere som 
kasserer, og der kunne ikke findes nogen blandt forsamlingen 
der ønskede at tage kasserer posten, så revisor fortsætter 

med bogføringen. 
 

Salg og Sponsoransvarlig: Steen Hansen genvalgt 
  men også her er det en opgave for hele bestyrelsen. 
 

Ungdomsformand:  Bettina Eide Holm genvalgt 
 

Pige/Dame formand:  Poul Bisgaard genvalgt 
 
Suppleanter:  Her kunne der IGEN ikke findes nogen, hvilket er 

meget trist 
 

Koordinationsudvalg:  Her genvalgtes Sven Kragerup og Svend 
Mathiesen, og forsamlingen nikkede til at Henning 
Jensen, deltog som suppleant. 

 

Eventuelt: 

 

Der var 8 spørgsmål til bestyrelsen under punktet. 

 

Jørn Midtbøl: Præcisering af det nye opkrævnings system. 

Sven Kragerup: Hvordan ligger vores kontingent i forhold til andre 

Amager klubber. 

Torben Hassel: Hvad siger bestyrelsen til Baglokalets forslag. 

Kjeld Møller: Husk vi er boldklubbens og det er vores hus og det skal 

kunne ses, der være sammenhæng imellem klubben og Baglokalet. 

Jan Knudsen: Fremad logo skal med. 

Tim Olsen: Syntes måske at afgiften for lokalet var for billigt. 

FA Elite: Fortalte om deres nye samarbejde med baglokalet, og 

opfordrede til at bestyrelsen kiggede på deres forslag med friske øjne, 

måske det også var nu man skulle se på en opfriskning af vores logo. 

?: Kan vi ikke få fanklubben tilbage til klubhuset. 

 

Bestyrelsen redegjorde for de forskellige spørgsmål, og lovede at når de 

skulle tale videre med Baglokalet, tog vi GF’s input med. 

 

Formanden takkede for god ro og orden og vi sluttede af med det 

traditionelle Fremad hurra. 


