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Referat fra ekstraordinært medlemsmøde den 14. januar 2020 19.00 i klubhuset. 

 
Dagsorden  

 

1. Velkommen v/Michael Talchow, Formand 

2. Ekstraordinær generalforsamling - ordensregler v/Lene, JGI 

3. Forslag fra Bestyrelsen v/Michael Talchow, Formand og drøftelser 

4. Afstemning 

Ad 1) Velkommen  
Formanden bød velkommen og præsenterede ordstyrer Lene, der er formand for JGI  
 
Ad 2) Reglement  
Lene, JGI, bød alle velkommen. Hun konstaterede at mødet var varslet i rette tid og ridsede 
ordensreglementet op, herunder at Jyllinge FC følger JGI reglementet og at der ikke kunne stemmes ved 
fuldmagt.  
 
Ad 3) Forslaget  
 Michael Talchow præsenterede bestyrelsens forslag.  
”Bestyrelsen har i sine målsætninger fra 2019-2021 fokus på udvikling af vores trænere, fordi vi tror på, at 
det er vejen til at være den bedst mulige breddeklub, hvor vi har plads til dem, der vil god fodbold, og dem, 
der vil endnu mere.  
 
Det er for os at se en betingelse for at fastholde vores medlemmer og øge tilgangen til klubben. 
Vi har i de senere år tabt for mange medlemmer i børne- og ungdomsårgangene. Det stabiliserer sig nu, og 
vi er i fremgang – men mindre på børne- og ungdomsårgangene.  
 
Nogle stopper fordi de hellere vil noget andet, men for mange andre tager til andre klubber. I bestyrelsen 
tror vi på, at kvalitet i træningen er vejen frem for at fastholde vores børn og unge i klubben i et langt og 
givende foreningsliv, og vi tror på, at vi ved at støtte den fodboldfaglige udvikling af vores trænere i langt  
højere grad kan være med til at fastholde dem i klubben. 
 
Bestyrelsen søger derfor midler til at realisere en række udviklingsplaner – primært trænerudvikling.  
Kontingentstigningen, som ligger i forslaget her, betyder ekstra 80.000 kr. årligt til klubben ved den 
nuværende medlemssammensætning. Det vil give os mulighed for at iværksætte det største samlede 
initiativ for trænerudvikling i klubben.  
 
Eksempler på konkrete aktiviteter i initiativet fremgår nedenfor. 
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Bestyrelsens forslag til stigninger fremgår af tabellen nedenfor.  
 
Generelt er stigningerne på under 20 kr. pr. måned. For seniorerne er stigningen 25 kr. om måneden.   
Enkelte hold (Seniordamer, FF Damer, veteraner, Passiv og Efterskole stiger ikke, og det skyldes, at langt de 
fleste nye aktiviteter handler om Børne- og Ungdomsårgangene,  samt at der allerede er afset et betydeligt 
beløb til seniorafdelingen. I modsætning til seniorafdelingen, der samlet set udgør en relativ stor post på 
budgettet, så udgør disse hold en langt mindre del.  
   
Den største stigning gælder vores yngste medlemmer på Tumlingeholdet. Hidtil har de betalt 100 kr. per 
halvår. Bestyrelsen må erkende, at vi ikke kan drive fodbold for 16 kr. om måneden. Selvom trænerne er 
frivillige (forældre), er der udgifter til rekvisitter og bolde, drift af Spraglehøj, halleje, JGI kontingent, 
forretningsfører mv. Vi ønsker samtidig at styrke Tumlingeholdet, så i forslaget ligger, at vi tilknytter en 
tovholder, så vi kan byde vores yngste medlemmer ordentlig velkommen til Jyllinge FC. Derfor ønsker 
bestyrelsen at sætte prisen op til 400 kr. halvårligt, svarende til 67 kr. om måneden.  
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Herefter var der drøftelser. Senior 2 mente ikke, at de skulle stige, blandt andet for de ikke har en træner. 
Bestyrelsens forslag handlede om en samlet seniorafdeling, blandt andet fordi det trænerteam, der blev 
ansat i foråret 2019 har træneransvar for Senior 1 og 2. Senior 2 har ikke ønsket at bruge trænerne, og det 
vil bestyrelsen naturligvis tage til efterretning i fbm. med næste sæson.  
 
Der var også spørgsmål om, hvorfor damesenior ikke koster det samme som herresenior. Bestyrelsen 
forklarede, at holdet ikke har en træner og ikke er tilmeldt en turnering, så der er hverken 
turneringsudgifter, dommerudgifter eller andet. Holdet er netop startet og er pt. 8 spillere. Derfor er der 
valgt det niveau for damesenior. Der kom bud på andre fordelinger og bestyrelsen opfordrede 
medlemmerne til, at komme med de forslag til næste medlemsmøde i marts.   
 
Der var også spørgsmål om, hvorfor det koster mere i Jyllinge FC end i fx Ølstykke. Det skyldes dels den 
struktur klubben har valgt med en fuldtids forretningsfører, og dels at det koster at drifte Spraglehøj, som 
er et af de bedste – eller måske det bedste - fodboldanlæg i Roskilde.  
 
Bestyrelsen blev spurgt ind til tanker omkring sponsorer og anden indtægtsgivende virksomhed og her 
fortalte Thomas Elmer om udfordringer og planer fremover. Der kom også ideer fra medlemmer, blandt 
andet en forældreforening. Bestyrelsen fortalte, at de pt. arbejder på et årshjul for aktiviteter, herunder for 
aktiviteter for anden indtægtsgivende virksomhed, som bestyrelsen vil præsentere på det kommende 
medlemsmøde.  
 
Bestyrelsen blev opfordret til at skrive regler for fuldmagt ind i vedtægterne.  
 
Ad 4. Afstemning 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.   
 
Vi sluttede af med at overrække Årets Unge Ildsjæl 2019, Casper West, hans velfortjente pokal. Tillykke, 
Casper.   


