
 

Referat af medlemsmøde tirsdag den 29. september 2020  kl. 18.30 i klubhuset. 
Tilstede fra bestyrelsen: Michael Talchow (MT) (formand), Dorte Hermansen (DH), Christina Jørgensen (CJ), 
Torben Grunheit (TG) (ref.), Torben Vestergaard (TV), Thomas Vikær Hermansen (TH); Afbud: Troels 
Nørgaard (TN), Torben Jørgensen (TJ), 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 

• Dorte Larsen blev valgt som dirigent 
 

2. Formandens beretning over afdelingen i det forløbne år. 

• Formanden berettede om sportslige og økonomiske resultater af klubbens hold. Bl.a. kunne der 
nævnes at: 

a. Sportslige målsætninger og vision for klubben blev opdateret 

b. Thomas E blev ansat som sportslige koordinator for klubben 

c. DBU fodboldskole i uge 27 har været en stort succes 

d. Klubbens Fifa E-sport team kom godt i gang og deltog i flere turneringer i løbet af 2019 

• Klubliv 

a. Kiosken har været åben to gange om ugen siden efterår 2018 

b. Der blev afholdt forskellige sociale arrangement bl.a. en fodbold juleturnering i 2019 og 
fællesspisninger for ungdomsholdene 

Kommentarer fra medlemmer: 

Der var ingen kommentar til formandens beretning 
 

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

• Torben V redegjorde for regnskabet 2019. I alt endte regnskabet med et mindre overskud i 2019 på ca. 
50k DKK – mest pga. yderlige støtte fra fodboldens venner som gjorde at resultat blev positiv. 

Kommentar fra medlemmer: 



(a) Hvorfor blev der ikke brugt flere af penge til trænereuddannelse og kan der ikke bruges mere til 
uddannelse i fremtiden? 
 

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

• Formanden fremlagde vision og aktivitetsplan for 2020 inklusive opstart af Jyllinge E-Sport. 

Kommentarer fra medlemmer: 

(a) Kan der findes flere ungtrænere som kan træde til på nogle af de yngre hold? Kan vi finde flere 
penge i budgettet til at tiltrække flere? 

(b) Hvad er det sportslige potentiale for seniorhold i fremtiden? Hvor vigtig er det at rykke op i serie 2 
eller højere? 

(c) Der mangler udmelding fra klubben ang. DBU stævner og kampe. Her mangler der pt. 
kommunikation fra klubben til trænere. Hvad kan der tilmeldes til? 

5. Behandling af indkomne forslag.  

• Der er ikke kommet forslag fra medlemmer til behandling.  

6. Valg af afdelingsbestyrelse. 

• Følgende medlemmer var ikke på valg: Torben Vestergaard og Torben Jørgensen 

• Følgende medlemmer var på valg: Torben Grünheit og Christina Jørgensen 

• Dorthe Hermansen og Rikke Kryggermeyer ønskede ikke genvalg 

• Fra den gamle bestyrelse blev Torben Grünheit og Christina Jørgensen genvalgt 

• Desuden blev Thomas Vikær Hermansen og Troels Nørgaard (som suppleant) valgt ind i bestyrelsen. 

• Der blev ikke fundet flere suppleanter til bestyrelsen under mødet. 

7. Eventuelt.  

Kommentar fra medlemmer: 

(a) Der mangler tættere kontakt fra klubben til trænere. I øjeblikket er det svært at få hjælp ang. 
materialer (trøjer, bolde, nøgler etc.), faciliteter (rydning af bjørneklo fra banerne), opfølgning af 
sponsor og trænere som gerne ville hjælpe ungdomsholdene.   

(b) Kan der udleveres en arbejdsbeskrivelse og ansvarsområde for forretningsføreren, så det er klart 
hvad der kan forventes og hvor man skal henvende sig til.  

(c) Kan vi i fremtiden også poste indkaldelse til medlemsmødet på Facebook (træneresiden etc.) og 
hjemmesiden.  

 

Med venlig hilsen 
Torben Grünheit 

 


