
Jyllinge FC, Baunegårdsvej 80, 4040 Jyllinge 
www.jyllinge-fc.dk      -     Giro. 115-4214 

 
 
 

Indkaldelse til medlemsmøde i Jyllinge FC 
 
Der indkaldes herved til medlemsmøde i Jyllinge FC i henhold til JGI’s vedtægter. 
 
 

Medlemsmødet afholdes søndag den 01.04.2012 kl. 13.00 i klubhuset på Spraglehøj. 
 
Dagsorden for medlemsmødet: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Orientering om JFC’s økonomiske resultat på baggrund af de gennemførte aktiviteter 
4. Redegørelse for JFC’s aktivitetsplaner for det kommende år, herunder hvorledes disse planer 

gennemføres rent økonomisk ud fra det fastlagte budget. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 

a. På valg er: 
Jf. vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmerne på medlemsmødet for max. 2 år. 
Bestyrelsen har besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år 
Michael Rosenbom, Morten Lindquist, Torben Vestergaard, Martin Jacobsen, Casper 
Boe, Poul Gilling 
Alle er villige til genvalg for et år. 

b. Valg af formand 
Jf. vedtægterne vælges formanden for et år ad gangen. 
Formand Jørgen Petersen er på valg og er villig til at modtage genvalg. 

7. Eventuelt 
 
 
Jf. vedtægterne: 
 

Stemmeret på medlemsmødet har alle afdelingens fremmødte aktive og passive medlemmer der på 
mødedatoen er fyldt 14 år og som ikke er i restance med kontingent eller andre medlemmet pålagte 
bidrag til foreningen. For idrætsudøvere under 14 år, der er aktive i JGI gives stemmeretten til en af 
udøverens forældre. Der kan kun afgives en stemme for et barn pr. forældre og ingen person kan 
oppebærer mere end en stemme. 

Repræsenterede medlemmer af JGIs Hovedbestyrelse og Foreningsledelse har ingen stemmeret. 

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på medlemsmødet, skal være tilstillet formanden senest 8 dage 
før medlemsmødets afholdelse. 
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Referat af medlemsmøde, søndag, den 1. april 2012  

Antal deltagere inklusive bestyrelsen; 16 

Ad. 1 Valg af dirigent 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Henning Schultz som dirigent. 

Henning blev enstemmigt valgt og takke for valget og konstaterede, at mødets indkaldelse er i 
overensstemmelse med vedtægterne. 

Ad. 2 Formandens beretning 

Jeg har nu fungeret som formand i 4½ år, og det er derfor min 5. beretning, jeg skal aflægge. 
 
Er år 2011 det mest spændende år vi har haft i Jyllinge FC’s historie? Det er i hvert fald et år som har 
budt på mange nye ting for klubben – vi har taget et kæmpe skridt i klubbens udvikling. 
 
Traditionen tro startede året med nytårskuren hvor alle trænere og frivillige blev inviteret til hyggeligt 
samvær i klubhuset. Det er jo også her, at årets træner bliver kåret og i januar 2011 blev det Peter Sarka 
som gjorde sig fortjent til den velfortjente hæder. Peter er jo U12 politikkens stamfader – han var 
sammen med andre gode kræfter i klubben i gang længe før DBU kom i gang med politikker for U12. 
Han er også dedikeret træner for årgang 1998 – som nu også har følgeskab af 97 og 99. Han tænker altid 
trup/årgang forud for hold. Hans egen trup er vigtig, men han er også klubmand og tænker helhed. Så for 
bestyrelsen var det ikke en svær beslutning at blive enige om, at Peter skulle have denne velfortjente 
hæder. 
 
Fodbolden er jo det som driver alle os frivillige og efter endnu en hård vinter startede 2011 sæsonen for 
vores senior i serie 4A efter 4 oprykninger i træk. Der var nogle spændende kampe at se frem til og 
holdet var et af de få, som ikke havde point med fra efteråret, så vi var faktisk allerede bagud fra start. 
Men holdet spillede god og flot fodbold og foråret kulminerede her på Spraglehøj i juni måned hvor vi i 
lokalopgøret mod Gundsølille med en sejr kunne sikre oprykning til serie 3. Og for os som var til stede 
på denne flotte sommerdag blev det en mindeværdig kamp. Ca. 200 tilskuere mødte op og holdet 
kvitterede ved at spille en rigtig flot kamp, som vi vandt med 3-0. Oprykningen var dermed sikret på 
anden sidste spilledag. Holdet spiller nu i serie 3 som er en turnering som strækker sig over et år og efter 
turneringens første halvdel ligger holdet på en flot 4. plads og med kun 3 point op til en direkte 
oprykningsplads. Tilgangen af seniorspillere er stor – faktisk så stor, at vi i sommeren 2011 valgte at 
tilmelde endnu et seniorhold. Holdet startede i serie 5 og efter en fantastisk efterårssæson har holdet 
sikret sig oprykning til serie 4b hvor holdet debuterer her i foråret. Det er imponerende resultater af 
begge hold og faktisk har vores seniorhold ikke misset en eneste oprykning siden vi startede i serie 6 i 
foråret 2008. 
 
Vi har stadig ikke et oldboyshold – men er godt repræsenteret i veteran med 2 hold som spiller 11-mands 
og et enkelt hold som spiller 7-mands. Herudover har vi et superveteranhold som spiller 11-mands. Vores 
veteranhold som spiller 7-mands vandt i øvrigt Sjællandsmesterskabet i deres række i en spændende 
finale. Holdet var ved halvleg bagud med 0-2 men vendte kampen og vandt 3-2 på et sejrsmål 2 min. før 
dommerens slutfløjt. 
 
På ungdomssiden hos drengene fik vi startet et U19 hold op så paletten fra U12 og op var fuld. Her fik vi 
også hevet et Sjællandsmesterskab i hus idet vores U13 havde kvalificeret til finalestævnet som de på 
fornem vis vandt. Mesterskabet kom i hus efter en spændende semifinale hvor Jyllinges målmand 
reddede 3 straffespark og finalen var tæt og blev vundet med 1-0. Vi havde endnu et hold som skulle 
spille om sjællandsmesterskabet idet vores U15 hold havde kvalificeret sig til finalen. Dette var dog en 
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stor mundfuld for holdet og de blev klart besejret med 5-0. De fik dog de velfortjente sølvmedaljer med 
hjem. 
 
På pigesiden er vi gennem sæsonen præsenteret i alle rækker som spiller under DBU Sjælland. 
Pigegruppen er hastigt voksende og vi har rundet 150 medlemmer i pigeafdelingen. De klør alle på og 
alle er entusiastiske og brænder for fodbolden. 
 
På børnesiden fra U11 og ned er tilgangen af medlemmer også stor. Vi har flere årgange hvor der er 40-
50 spillere og det er næsten det samme hvert år vi starter en ny årgang op. Det er lig med mindst 40 nye 
spillere. Så interessen er stor for at spille fodbold i Jyllinge og jeg tror ikke den bliver mindre i de 
kommende år. 
 
Når vi nu er ved det sportslige, så er det også på sin plads at nævne, at 2011 bragte endnu en tidligere 
Jyllinge-spiller i Superligaen. Det var Niclas Rohde, som debuterede i august og i øvrigt scorede allerede 
efter 12 min. på banen. Så Niclas blev spiller nr. 4 fra Jyllinge til Superligaen. 
 
Året 2011 kom til at stå i kunstgræsbanens tegn. Første spadestik blev taget i maj måned af Birgit 
Pedersen – formanden for kultur- og idrætsudvalget - i samarbejde med et par af vores ungdomsspillere. 
Så var vi i gang med glæden var kortvarig. Roskilde Museum fandt på under 2 dage mange interessante 
ting og så blev arbejdet med kunstgræs sat i bero. Så var det kun at vente og hvad med økonomien. 
Bygherre skal betale, så mere Roskilde Museum skulle grave des mindre kunstgræsbane. Endnu engang 
gav Roskilde kommune os en hjælpende hånd og fandt midler til Roskilde Museum fra en anden kasse – 
kunstgræsbanen var reddet og endte med kun at blive 14 dage forsinket. Det var dejligt og derfor var der 
også lagt op til en mindre byfest, da vi i oktober kunne indvie banen. Vi havde ca. 50 politikere, 
embedsmænd, sponsorer og repræsentanter fra vores naboklubber til frokost og der var et flot fremmøde 
fra byen for at høre taler og se de 2 opvisningskampe som var arrangeret. Det var en dejlig dag for alle 
hvis hjerte banker for fodbolden. I forbindelse med anlæg af kunstgræsbanen vil jeg gerne takke 
politikere, embedsmænd samt Roskilde Idræts Union for et godt og konstruktivt samarbejde gennem hele 
forløbet. 
 
Klubben er også gået fra kun at være drevet af frivillige til nu også at have en medarbejder på 
lønningslisten. Vi har ansat en forretningsfører, således at vi kan gøre det endnu mere attraktivt at være 
træner og medlem i klubben. Thomas Elmar blev ansat i august og skal være klubbens daglige kontakt til 
trænere, sponsorer og øvrige samarbejdspartnere. Hvor meget tid han får til at udvikle potentialerne i og 
omkring klubben det er medlemmerne i stor udstrækning med til at bestemme. Thomas skal nemlig også 
agere foged, idet han skal inddrive restancer fra medlemmerne. Vi må nemlig se i øjnene, at der er mange 
som ikke mener, at de skal betale for at være medlem af en forening og hvis de skal betale, så bestemmer 
de selv hvornår de vil betale. Og det går ikke. Vi har gennem de seneste år set mellem 80 og 100 
restanter som vi har skullet bruge megen energi på at få til at betale. Og det er der kun et at sige til; Det 
er for ringe og manglende respekt dels for dem som betaler, men også for os som skal bruge tid på at 
inddrive restancerne. Det skal blive meget bedre – mere er der ikke at sige om det. 
 
U21 EM blev afholdt i Jylland og selvfølgelig var vi også repræsenteret her. Peter Sarka havde fået en 
unik idé. Hvad hvis man kunne kombinere en fodboldtur med undervisning? Det kunne give spillerne en 
gylden mulighed for at komme tæt på de danske U21 talenter. Så U13 kunne i samarbejde med 
Baunehøjskolen drage til Nordjylland og få undervisning og samtidig kombinere det med deres egen 
træningslejr. De lærte noget om hvor vigtigt der er med den rigtige kost og lærte en hel del om 
journalistik. Det kulminerede med, at de fik lov til at interviewe flere af de danske spillere – blandt andet 
Christian Eriksen samt landstræner Keld Bordinggaard. Turen var i øvrigt så enestående, at flere 
landsdækkende aviser skrev om den ligesom TV2 lavede en udsendelse om turen. 
 
Hjemmesiden – jyllinge-fc.dk – bruges stadig flittigt. Jeg kunne dog godt ønske mig, at der var flere som 
havde lyst til at komme med et lille indlæg omkring deres hold/trup/årgang. Mange af vores yngre 
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medlemmer synes at det er sjovt hvis der står noget som de kan genkende og gerne med billeder også. Så 
lad dette være en opfordring til, at vi alle bruge hjemmesiden noget mere. 
 
Jyllinge FC er også kommet på face-book. Dette skal kun ses som et supplement til hjemmesiden, men 
kan bruges som debatforum. Casper Boe er chef for face-book og kommer gerne med indspark til en 
debat. 
 
Samarbejdet med FC Nordsjælland får vi også mere og mere ud af. Vi har flere trænere som deltager i 
deres inspirationsdage. Vi har haft mulighed for at invitere sponsorer til kamp samt socialt samvær - 
ligesom mange af vores ungdomsmedlemmer benytter sig af muligheden for at komme op og se FC 
Nordsjællands hjemmekampe gratis. 
 
Som noget nyt startede vi lektiecafeen op i efteråret. Det blev en succes med et pænt fremmøde og 
mange tilfredse medlemmer og ikke mindst forældre. Formen skal måske ændres lidt, men der er ingen 
tvivl om, at lektiecafeen er kommet for at blive. 
 
Ingen forening uden frivillige. Og frivillige rekrutteres på mange måder. Det ligger dog fast, at vi gør alt 
for at uddanne alle vores frivillige. Der er naturligvis stort fokus på trænerne – de udgør også den største 
del af alle os frivillige. Derfor er det også en vigtig hjørnesten, at vi har nedsat et uddannelsesudvalg med 
fokus på at få struktur på uddannelse af trænerne. Men vi er naturligvis altid parate til at finde relevante 
kurser til alle frivillige – og det uanset hvilken post man bestrider.  
 
Jeg vil gerne takke alle frivillige som gør det muligt at drive denne klub – alle lægger et stort stykke 
arbejde i at få det hele til at fungere til glæde for vores medlemmer. Jeg vil også gerne takke vores 
sponsorer som yder økonomisk støtte til klubben. Jeres støtte og opbakning er uvurderlig. Og til sidst vil 
jeg gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i 2011. 
 
Herefter var der debat omkring hvad der kunne gøres for at mindske antallet af restanter hvorefter 
beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad. 3 Orientering om JFC’s økonomiske resultat på baggrund af de gennemførte 
aktiviteter 
 
Kassereren gennemgik det udleverede regnskab for 2011 og svarede på spørgsmål, som blandt andet 
rejste en debat omkring forbrug af bolde samt afholdelse af omkostninger hertil. 
 
Regnskab 2011 blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Ad. 4 Redegørelse for JFC’s aktivitetsplaner for det kommende år, herunder hvorledes 
disse planer gennemføres rent økonomisk ud fra det fastlagte budget. 
 
Formanden gennemgik aktivitetsplan for 2012 og besvarede spørgsmål; 
 
• Træneruddannelse 
• Ungdomsrådet 
• Nyt klubhus 
• DBU’s Kom ud af pomfritten i april måned (og måske til efteråret) 
• DBU’s mikro fodboldskole i april måned 
• Opstart af fodbold fitness i april måned 
• DBU’s pigeraket i maj måned 
• Store hjemmebanedag i juni måned  
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• DBU’s fodboldskole juli måned 
• Arrangere fælles udlandstur for klubbens ungdomshold 
• DBU’s fodboldcamp i august måned 
• Gundsø Cup for senior 
• Ungdomsstævne i december måned i samarbejde med G77 og Gundsølille 
 
Aktivitetsplanen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad. 5 Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen forslag var modtaget. 
 
Ad. 6 Valg af bestyrelse 
 
Ad. A På valg er: 
 
Jf. vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmerne på medlemsmødet for max. 2 år. Bestyrelsen har 
besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år 
Michael Rosenbom, Morten Lindquist, Torben Vestergaard, Martin Jacobsen, Casper Boe, Poul Gilling 
Alle er villige til genvalg for et år. 
 
Alle blev genvalgt. 
 
Ad. B Valg af formand 
 
Jf. vedtægterne vælges formanden for et år ad gangen. 
Formand Jørgen Petersen er på valg, og er villig til genvalg. 
 
Der var genvalg til Jørgen som formand. 
 
Ad. 7 Eventuelt 
 
Der var spørgsmål og debat om flere græsbaner på Spraglehøj. Formanden redegjorde for mulighederne. 
 
Der var spørgsmål til hegnet omkring kunstgræsbanen idet det ikke har en hensigtsmæssig højde – især 
bag 7-mands målene. Her kunne Michael Rosenbom fortælle, at Roskilde kommune netop har bevilget et 
beløb til at hegnet kan forhøjes bag 7-mands målene. Arbejdet forventes udført inden sommerferien. 
 
Der var ønske om flere trænermøder. Bestyrelsen kigger på idéen fremadrettet. 
 
Formanden orienterede om Kultur- og Fritidscenter Spraglehøjs Venner. Foreningen har fokus på at 
udbygge området omkring Spraglehøj. Der sidder i dag repræsentanter fra flere foreninger, som mangler 
faciliteter i dagligdagen. Og her er Jyllinge FC repræsenteret ved formanden. Det er dog vigtigt, at alle 
som har en interesse for udbygningen af Spraglehøj kommer og viser deres tilkendegivelse på 
foreningens generalforsamling, som afholdes på Jyllinge Skole den 12. april 2012 kl. 19.00. Læs mere 
om foreningens virke på www.spraglehoj.dk eller tag fat i formanden hvis du vil høre mere. 
 
Formanden orienterede om Fodboldens Venner. Bestyrelsen for Fodboldens Venner består af Palle 
Støvring, George Rasmussen, Ole Housøe, Arne Larsen samt Klaus Sillesen. Fodboldens Venner 
afholder generalforsamling på Spraglehøj den 10. april 2012 kl. 19.00. Her er en god lejlighed til at 
komme med idéer til indtægtsgivende aktiviteter til glæde og gavn for Jyllinge FC. Af hensyn til 
forplejning skal der ske tilmelding. Se til hvem og hvordan på www.jyllinge-fc.dk 
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Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden. 
 
 
Jyllinge, den 2. april 2012 
 
 
___________________________________ ______________________________________ 
Jørgen Petersen   Henning Schultz 
Formand    Dirigent 
 
 

 
 


