
 

Referat af medlemsmødet lørdag den 30. marts kl. 09.30 på Spraglehøj. 
Tilstede fra bestyrelsen: Michael Talchow (MT) (formand), Dorte Hermansen (DH), Torben Grunheit (TG) 
(ref.), Michael Svensson (MS), Rikke Krygermeyer (RK) og Torben Vestergaard (TV) 
Afbud: Simon Ankjærgaard (SA), Kasper Krause (KK). 
Antal medlemmer: 38 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 

• Lene fra JGI blev valgt som dirigent 

2. Formandens beretning for afdelingen i det forløbne år (beretningen er tilgængeligt i sin fulde længde på 
Jyllinge FC’s hjemmeside). 

• Formanden indledte med at kvittere for det store fremmøde. Sidste år deltog to medlemmer på mødet, 
så antallet af deltagere i dag vidner om et øget engagement i klubben. Det er skønt!  

• Formanden berettede om udvalgte sportslige, økonomiske og sociale aktiviteter i 2018, blandt andet:   

Sportslige resultater  

• Senior 1 og 2 er begge rykket en række op.  

• På ungdomssiden vandt drenge årgang 2004 Sjællandsmeterskabet, drenge årgang 2002 klarede sig 
fint i Øst rækken og det  har været et godt år for mange hold. 

• Vi har deltaget i Rema 1000 Cup, Gohia Cup og i Lunderskov. 

• Årets træner i 2018 blev Sune Skovlund som træner drenge årgang 2007 

• Vi afholdt Fodboldskole i uge 27, som var en stor succes og hvor mange frivillige bidrag på 
forbilledlig vis.  

• Et nyt Ungdomstrænere og -dommerprogram er blevet udviklet og implementeret med 8 
dedikerede unge mennesker. 

• Vi har ansat en ny forretningsfører ansat som begynder i april: Thomas Elmar 



Økonomiske resultater 

• Regnskabet viser et mindre underskud (jf nedenfor) primært pga. et stort fald i sponsorindtægterne 

og et fald i medlemstallet.  

• Faldet i medlemstallet skyldes dels den fortsatte oprydning i medlemskartoteket og dels at 

medlemmer har meldt sig ud. Udmeldingerne er sket på tværs af årgangene.  

• Konkurrencen om medlemmer til fritids- og sportsaktiviteter, herunder til playstation og 

computeren derhjemme, er stor i Jyllinge.  

• På pigesiden, U14, har der været en pæn fremgang på medlemssiden, så vi kan helt sikkert lære 

noget af dem.  

• Hertil kommer Fodbold Fitness, der startede deres egen klub (du kan læse mere i formandens 

beretning om Fodbold Fitness).  

• Vi har i marts 2018 modtaget en mellemregning fra JGI som vi ikke var forberedte på, som har gjort 

at vi ender med et minus på året, men klubbens generelle økonomi er sund, der er penge i banken 

til netop sådanne situationer 

• Fodboldens Venner har i 2018 sponsoreret nye ure til de nye baner, tak for støtten endnu engang. 

 

Sociale aktiviteter 

• 2018 forsatte vi det allerede startede arbejde med at skabe mere klubliv på Spraglehøj. Kiosken 
”Toppen” er redesignet og oppe og i drift. Tusinde tak til gruppen af frivillige, der har gjort det 
muligt.  

• Vi har afholdt fællesspisninger hver måned, Visionsmøde, Nytårskur og nu fælles Trænermøde - og 
forude venter pokalfest mv.  

 

Bemærkninger til beretningen fra  medlemmerne 

• Der blev rejst drøftelser om forløbet med Fodbold Fitness Mænd, og bestyrelsen fik lejlighed til 
at forklare bevæggrundene for kontingentstigningen på sidste møde, herunder bestyrelsens 
vægtning af fordelingen af de stigende omkostninger i klubben mv. Det blev formidlet, at det 
ikke handlede om pengene, men at kontingentstigningen var dråben, og der var efterfølgende 
drøftelser af, hvad det så reelt var, der var problemet. Der var kritik af bestyrelsens 
kommunikation vedr. kontingentstigningen. Bestyrelsen tog kritikken til efterretning og lovede 
at se på øvrige tiltag vedr. kommunikationen fremadrettet og opfordrede samtidig 
medlemmerne til at søge kommunikationen. Bestyrelsen kvitterede for den store deltagelse på 
dette medlemsmøde, fordi medlemsmødet netop er en vigtig kommunikationslinje, fordi det er 
her de mere grundlæggende bevæggrunde for tiltag i klubben bliver lagt frem og kan drøftes. 
Bestyrelsen henviste til et kommende forslag om et nyt koncept for Fodbold Fitness (se 
længere nede) og udtrykte ønske om, at Fodbold Fitness Mænd igen blev en del af klubben og 
klubbens liv i øvrigt - på linje med de øvrige hold i klubben.  
 

3. Orientering om afdelingens økonomiske resultat på grundlag af de gennemførte aktiviteter. 



• Torben Vestergaard redegjorde for regnskab 2018. I alt ender regnskabet 2018 med et mindre 
underskud på ca. 50.000 kr. Underskuddet skyldes i sær færre sponsorindtægter end budgetteret og et 
fald i medlemstallet som både skyldes oprydning og reel afgang. Klubben har pengene i egenkapitalen, 
så alle skyldige beløb er betalt.  
 

4. Redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner for det kommende år, herunder hvorledes disse planer 
gennemføres rent økonomisk ud fra det fastlagte budget. 

• Torben Vestergaard fremlagde budgettet for 2019, som er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens 
"Visioner, værdier og målsætninger 2019-2021" (se nedenfor).  
Bestyrelsen har budgetteret med en stigning i sponsorindtægterne, som svarer til niveauet fra 2017 
samt en mindre medlemsfremgang bl.a. som følge at nyt mikrobold og et nyt U19-hold. Pengene skal 
bruges til følgende fokusområder: Klubliv, Trænerudvikling, Serie 2 og pigefodbold. Budgettet for 2019 
fremstår med et plus på bundlinjen på ca. 55.000 kr. 

• Dorte Hermansen fremlagde bestyrelsens Visioner, Værdier og Målsætninger 2019-2021 (den fulde 
præsentation ligger på hjemmesiden) med fokus på målsætningerne i 2019. 

Planen udgøres af en trekant: De Sportslige Målsætninger, De Sociale Målsætninger og De Økonomiske 
Målsætninger.  

For de sportslige målsætninger ligger bestyrelsen op til at prioritere følgende i 2019: 
Træneruddannelse, herunder koncept for juniortrænere, Senior 1, flere medlemmer og aktiviteter for 
pigefodbolden og obligatorisk dommeruddannelse for alle U14 samt etablering af en dommerpulje. 
Hertil kommer et ønske om at sætte en gruppe til at se på mulighederne for et koncept for E-sport.  

Juniortrænerkonceptet er allerede i gang med 8 dedikerede unge drenge og dommerkursus er på 
trapperne, ligesom vi søger DBU om et C1 trænerkursus på Spraglehøj.  

For de sociale målsætninger er der særligt fokus på i det kommende år at holde kiosken Toppen åben. 
Flere frivillige kommer til, og det er helt afgørende. Målet om at holde åbent, når der er mere end 4 
kampe og min. at holde åbent en hverdag, har vi allerede nået. Fællesspisning har kørt og tænkes lige 
nu i nye rammer. En pokalfest er under opsejling og tur til Rema i planlægningsfasen.  

For de økonomiske målsætninger er der særligt fokus på, at vi har en sund økonomi i foreningen, og vi 
får kontingenter hentet ind til tiden. Yderligere har bestyrelsen et mål om at være mere synlig i 
klubben. Bestyrelsen anerkender at den oprydningsproces, der har været i gang og det, at bestyrelsen 
har mistet to medlemmer i det forgangne år (hhv. seniorrepræsentant og næstformand) har haft den 
konsekvens, at bestyrelsen har været for ”længere væk fra banerne end, vi har ønsket”.  

Kommentarer fra medlemmer: 

Der var en god og livlig debat under dette punkt også. Ud over forklaringer af enkelte poster i budgettet, 
blev der bl.a. udtrykt og drøftet følgende.  

• Der blev spurgt ind til, hvordan bestyrelsen ville arbejde for de øgede sponsorindtægter, som er 
helt centrale for budgettet. Bestyrelsen henviste til den nye Forretningsfører og fokus på opgaven 
der, og opfordrede samtidig alle, der har lyst til at hjælpe med det arbejde eller kender nogen, der 
vil sponsorer, til at bidrage til det. Bestyrelsen understregede, at der er tre måder at få økonomien 
og aktivitetsplanerne til at balancere: Flere sponsorpenge eller lign, flere medlemmer eller færre 
aktiviteter. Der er derfor heller ikke større poster i budgettet, ud over Forretningsførerens løn, der 



er båndlagt. Der er lagt op til, at vi bruger pengene, når vi har dem. Det er bestyrelsens opfattelse, 
at Jyllinge FC skal være en økonomisk sund forening. Der skal ikke skrabes penge sammen, pengene 
skal veksles til aktiviteter, men der stræbes efter plus på bundlinjen, og derfor må vi rette til i 
aktiviteterne, hvis pengene ikke rækker.  

• Fodboldens Venner udtrykte, at de gerne ville bakke vision og målsætningerne op ved at støtte 
aktiviteter rettet mod børne- og ungdomsafdelingen samt indsatsen for de frivillige i klubben. De 
havde idéer til flere initiativer. Bestyrelsen kvitterede positivt for det flotte tilbud. Der blev givet 
håndslag på, at den kommende bestyrelse tager kontakt til Fodboldens Venner snarest efter 
medlemsmødet. 

• Der blev spurgt ind til bedre tøjordninger end den klubben i dag har med SportsMaster, som flere 
udtrykte stor utilfredshed med. Bestyrelsen udtrykte stor enighed i kritikken og orienterede om 
kontrakten med Sportmaster og om de tilbud der ses på pt. fra andre leverandører, hvor det er 
muligt at bestille løbende og med hurtigere levering. Bestyrelsen forventer en afklaring inden 
længe.   

• Der blev spurgt ind til, om klubben kan tilbyde bedre velkomstpakker inkl. tøj til 
ungdomsafdelingerne? Bestyrelsen svarede, at det ikke ligger i kontingentet som det ser ud nu, 
men at det er en mulighed at tage den mulighed med, når det nye tøj-set-up er på plads fx via en 
mulighed for tilkøb i forbindelse med kontingentbetaling. 

• Flere frivillige: Der var gode input til, hvordan klubben kan få flere frivillige, der kan være med til at 
drive målsætningerne og planerne foruden bestyrelsen og trænerne, fx pensionister ligesom i Røde 
Kors butikker. Der er heldigvis kommet flere frivillige til i løbet af de sidste 9 måneder, og redesign 
og aktiviteter i Toppen samt Store Trænerdag er direkte eksempler på det. Uden de ekstra frivillige, 
var de aktiviteter ikke blevet til noget.  

• Inflationsafhængig kontingent. Det blev foreslået bestyrelsen at tilføje i vedtægter eller lign.,  at 
kontingentet reguleres årligt som følge af inflationsstigning mv. , så vi måske kan undgå større 
trinvise stigninger.    

• Lene fra JGI gjorde opmærksom på, at Poplen arbejder med E-sport og har søgt en klub, der vil 
videreudvikle sammen med dem. Jyllinge FC undersøger den mulighed, og søger fortsat frivillige, 
der vil se på sagen.  

• Der er behov for at gennemgang af tilstanden på baner og sponsorbannere. Der er flere mål som 
har dårlig net og nogle sponsorbaner er ikke i god stand. Det er alle opgaver for den ny 
Forretningsfører, og nogle af opgaverne skal ske i dialog med kommunen.  

• Der var et ønske om, at bestyrelsen fremadrettet prioriterede kommunikation af igangværende 
initiativer. 

6. Valg af afdelingsbestyrelse. 

• Formandspost. Michael Talchow blev genvalgt og perioden for formandsvalget blev samtidig rettet i 
vedtægterne til 2 år i stedet for 1 år. Det gamle bestyrelse blev også genvalgt: Dorte Hermansen, Rikke 
Krygermeyer, Torben Vestergaard, Torben Grünheit og Michael Svensson. Desuden blev Torben 
Jørgensen og Arne Fuglsang valgt ind i bestyrelsen. 

• Der blev ikke fundet suppleanter til bestyrelsen under mødet, men der blev givet fuldmagt til, at 
bestyrelsen kan udnævne en, hvis der findes en kandidat senere hen.  



7. Behandling af indkomne forslag.  

Bestyrelsen havde stillet tre forslag til afstemning om hhv. Nyt koncept for motionsfodbold, Kontingent for 
U2-U4, ændringer i vedtægter vedr. valg til bestyrelsen.  

• Nyt Motionsfodbold koncept. Forslaget blev vedtaget med tilføjelse af fleksibilitet for forslagets endelig 
ordlyd, i det det blev aftalt, at der er mulighed for tilpasning til konceptet efter tidligere Fodbold Fitness 
Mænd -medlemmer. Udgangspunktet er et kontingent på er 500,- kr. årligt med 1 træning om ugen. I 
tilfælde af ønske om 2 træninger om ugen skal kontingentet sættes op. Bestyrelsen blev bedt om at 
søge den bedst mulige dialog inden for de rammer og informere om igangværende initiativer. 

• Forslag vedr. kontingent for U2-U4 på 100 kr. halvårligt blev vedtaget. Der skal findes en løsning for U5, 
da det nuværende kontingent på 700 kr. pr. halvår blev anset for at være for højt. (de har ikke betalt 
kontingent pt, men det fremgår af klubbens vedtægter, at de skal betale kontingent fra U5).   

• Ændringer i vedtægter vedr. bestyrelsen blev vedtaget. Det betyder, at fra dd. vælges medlem 1-4 ulige 
år og 5-8 i lige år. Forslaget skal sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.  

• Der blev efterspurgt, om bestyrelsen kunne have en ugentlig ”møde bestyrelsen”-dag - en slags 
vagtordning. Det kigger den kommende bestyrelse på. Det er altid muligt at træffe forretningsføreren i 
dagtimerne og inden længe annonceres, hvornår han har aftenåbent.  

7. Eventuelt. Der var ikke noget yderlige tiltag eller kommentar andet end et stort tak for formanden for et 
talrigt fremmøde og en god dialog.  

 

 

Med venlig hilsen 
Torben Grünheit 


