
Beretning 
 

Indledning 
2018 har været kendetegnet af forandringer, fokus på mere klubliv og oprydning/drift . Det har været en lang 

proces at ryddet op og få sat mere struktur for forretningsgangene, og det har ikke været helt uden problemer. Men 

når vi som bestyrelse ser tilbage på de seneste år og ser resultatet, så har det været indsatsen værd – fordi der nu er 

styr på fundamentet og også er luft til at drøfte visioner og se frem, fordi der kommer flere frivillige til, fordi vi 

kan holde fælles trænermøder og i det hele taget sætte gang i de initiativer, vi meget hellere vil arbejde med.  

Det sportslige 
Sportsligt har vi klaret hos tilfredsstillende i 2018. 

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

• På ungdomssiden vinder 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 

• Årets frivillige blev årgang 2009 for deres indsats i forbindelse med frivillige aktiviteter i klubben. 

Dejligt at der var flere om buddet, for det betyder, at vi er godt i gang med at få styrket vores indsats vedr. 

de frivillige kræfter. Det er der brug for, for at vi kan lykkes med alle de opgaver, vi gerne vil. .  

 

Det økonomiske 
Ligesom i 2017 har der været en oprydning i vores kontingenter, så vi med sikkerhed kan stå indenfor, at det vi 

har i vores medlemssystem afspejler virkeligheden. 

Vi må desværre konstatere, at vi har oplevet en nedgang i vores medlemstal, dels som en konsekvens af 

oprydningen, men også fordi medlemmer melder sig ud. En tendens som vi skal have vendt. Udmeldingerne er 

ikke koncentreret om en eller to årgange, men er sket på tværs af årgangene. Nogle har søgt til andre klubber for 

at prøve deres talent af. Konkurrencen om medlemmer til fritids- og sportsaktiviteter, herunder til playstation og 

computeren derhjemmee, er stor i Jyllinge. Vi har en stor opgave i at være mere synlige og mere målrettet i 

forsøget på at få flere medlemmer på de mindre årgange, og vi skal styrke det sportslige og det sociale, så vi så 

vidt muligt kan holde på de medlemmer, vi har. På pigesiden, U14, har der været en pæn fremgang på 

medlemssiden, så vi kan helt sikkert lære noget af dem  

Hertil kommer Fodbold Fitness Mænd (FFM), der startede deres egen klub. Vi vedtog på sidste medlemsmøde en 

kontingentstigning til alle hold baseret på hvad vi oplevede som en fair fordeling mellem børn og seniorer. Det 

betød, at kontingentstigningen var mindre for børn og ungdom og lidt større for nogle seniorhold. For Fodbold 

Fitness generelt betød det en kontingentstigning på 150 kr. pr. halvår svarende til 25 kr. om måneden. Den 

stigning skabte en del ultilfredshed  i FFM – af forskellige grunde. Stigningen blev vedtaget på et medlemsmøde 

og gennem drøftelserne med FFM har vi fastholdt, at det også måtte være der, vi måtte ændre det, hvis det skulle 

ske, fordi en evt. kontingentnedsættelse ikke kunne ske isoleret fra en drøftelse af vores aktiviteter. Når vi justerer 

på indtægter og udgifter, må vi også justere på aktiviteterne. Bestyrelsen forsøgte flere gange at nå til enighed / 

kompromis med FFM – desværre uden held. Da Fodbold Fitness i december ikke ønskede at stille med den 

holdleder som alle hold, der træner på Spraglehøj skal have og som er den person, der skal have en nøgle, så vores 

klubhus kan blive låst af om aftenen, måtte vi lukke afdelingen midlertidigt. Vi lovede samtidig at vi på dette 

medlemsmøde ville komme med et nyt set-up, og det set-up præsenterer vi i en af de forslag, vi fremlægger i dag. 

.  



Økonomisk er vi endt lige på den forkerte side. Det er vi I bestyrelsen oprigtige ærgerlige over. Grunden er 

hovedsagligt manglede sponsorindtægter. Som det fremgår af årsregnskabet er det på denne post vi har haft den 

største nedgang i forhold til tidligere år. Nedgang i medlemstal har også en indvirkning på resultatet. 

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

ender med et minus på året. 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. 

Det sociale 
Vores afholdelse af DBU fodboldskolen var igen en stor succes, som vil blive gentaget igen i 2019, Stor tak til de 

personer som fik dette arrangement afviklet. 

I 2018 arbejdede vi videre med at skabe mere klubliv på Spraglehøj. Kiosken ”Toppen” er oppe og i drift, og en 

rigtig stor tak til gruppen der har gjort det muligt. Gruppen har ydet en stor indsats med at gøre det mere 

hyggeligt, bordtennis, billard, bedre mulighed for at købe i kiosken osv. Et arbejde som forsætter, men som også 

kræver at trænere, frivillige og andre i klubben er med til at viderebringe den positive historie om Toppen. 

Bestyrelsen har henover 2018 arbejdet med det vi kalder Jyllinge FC’s "Vision, værdier og målsætninger 2019-

2021". De 3 grundelementer udgøres af det sportslige set-up, de sociale aktiviteter og de økonomiske rammer. Vi 

har drøftet "Vision, værdier og målsætninger 2019-2021" sammen på visionsmødet i november og seneste ved 

Nytårskuren, og vi har været rigtig glade for de input, som vi har modtaget fra jer. Vi har allerede nu set de første 

resultater: Flere i bestyrelsen, åbent på hverdag i kiosken, fælles trænerdage og  8 nye ungdomstrænere, planer om 

en pokalfest mv.  

Øvrige 
Forretningsfører Cecilie Krause har opsagt sin stilling som forretningsfører. Vi fik hurtigt flere kvalificeret 

ansøgninger til jobbet, og vi valgte at ansætte Thomas Elmar som ny forretningsfører fra april 2019. Velkommen 

til Thomas. Der ligger allerede et stort arbejde at gøre på relativ kort tid. 

Afslutning 
Set fra mit perspektiv står vi nu med en ny FC vision og nogle klare målsætninger samt en dedikeret bestyrelse, 

der på trods af, at vi ikke har været et fuldt hold, over de seneste ca. 18-20 måneder har ryddet op, igangsat 

forholdsvis mange nye tiltag både i kulisserne og ”på banen” i det omfang det økonomisk har været muligt.  Men 

vi vil gerne meget mere af alt det, der skal binde en klub sammen. Ikke blot aktiviteter for medlemmerne, men vi 

vil også gerne have en mere synlig profil og være mere til stede på banen. Vi har brug for at være en fuld 

bestyrelse, og vi har brug for at blive ved med at knytte bånd mellem bestyrelsen og holdene og holdene imellem 

–én klub. 

Vi glæder os til at tage fat på at nå de målsætninger, vi har og i 2019 glæder vi os særligt til at sætte mere fokus 

på:  

• Udvikling af pigefodbolden  

• Seniorafdelingen 

• Udviklingen af trænere og dommere 

• Synlighed og kommunikation 

• Sociale aktiviteter som fællesspisning, pokalfester mv.  

• De ideer, I kommer op med, og vil hjælpe med at gennemføre 

Med denne gennemgang vil vi i Bestyrelsen sige jer mange tak for 2018. Vi glæder os til 2019 og ser frem til at 

møde jer alle på banerne og på Toppen. 

 


