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Referat af medlemsmødet  torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 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, 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 
 

Ad. 1 Valg af dirigent 
 
Jørgen Petersen bød velkommen til medlemsmødet, og bad herefter de fremmødte mindes Line 
Klysner. 
 
Bestyrelsen foreslog Palle Støvring som dirigent, som takkede for valget og konstaterede, at 
medlemsmødet var lovligt indvarslet jf. vedtægterne. 
 
Fra bestyrelsen deltog Jørgen Petersen, Torben Vestergaard, Martin Jacobsen, Poul Gilling. 
Derudover var der fremmødt fire personer. Ud af de i alt otte fremmødte var der syv personer med 
stemmeret. 
 
Ad. 2 Formandens beretning 
 
Jeg har nu fungeret som formand i 1½ år, og det er derfor min anden beretning, jeg skal aflægge. 
 
Det bliver en kort beretning, da det kun er knapt et ½ år siden, at vi sidst afholdte medlemsmøde. 
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Jeg vil starte med børneafdelingen, som i dag tæller ca. 250 medlemmer, hvilket udgør godt 
halvdelen af klubben medlemmer. Vi har 35 engagerede trænere som varetager børnenes 
fritidsinteresse. Den primære trænerstab består af forældre, men vi har også 6 ungdoms- og 
seniorspillere som trænere. Der er 2 pigeårgange, nemlig i årgang 99/98 og 97/96. Drengeholdene 
spiller i rene årgange fra årgang 04 til årgang 97. I afdelingen har 4 trænere været på B1 
trænerkursus, og der har været afhold individuelle årgangsmøder med alle trænerne for at få 
afdækket forventninger til klubben samt med det formål at få afdækket eventuelle 
uddannelsesbehov. Vi har i vinterens løb skiftet børne- og ungdomskonsulent, idet vi har opsagt 
samarbejdet med Kenneth Santa. Vi har i stedet for Kenneth lavet en aftale med Jesper Holmstav, 
som er tidligere træner i klubben. 
 
I ungdomsafdelingen er U18 pigerne og U15 pigerne begyndt at træne sammen, hvilket giver mere 
synergi og intensitet i træningen. På drengesiden har vi desværre måttet sige farvel til et hold i 
drenge 95. 3 drenge blev inviteret til prøvetræning i FC Nordsjælland og blev faktisk tilbudt at 
spille i Farum. Dette skete samtidig med, at en spiller var til prøvetræning i Lyngby, og derfor var 
der spillere som forsøgte sig hos blandt andet Ølstykke og Roskilde. 1. holdet i årgang 95 blev 
derfor spredt for alle vinde, desværre. Men vi har stadig et hold entusiastiske spillere, og jeg er 
sikker på, at de nok skal holde sammen på årgangen sammen med Henrik og Peter. 
 
I voksenafdelingen har seniorholdene trænet hele vinteren på kunstgræsbanen i Himmelev. Der er 
ca. 30-35 spillere inden omkring holdet her i opstartsfasen til forårssæsonen. Superveteranerne har 
spillet vinterturnering på KFUM’s baner, og er placeret midt i rækken. Veteran 1 har spillet 
vinterturnering i Himmelev, og ligger i top 3. Veteran 2 samt oldboys har vinteren igennem haft 
fællestræning på grusbanen. 
 
Vi har i vinterens løb afholdt en del aktiviteter. I samarbejde med SBU har der været afholdt flere 
turneringsdage i Jyllinge Hallerne, hvor flere af vores ungdomsmedlemmer har deltaget aktivt med 
pasning af dommer- og tidtagerbord. Vi har også – traditionen tro - afholdt landsmesterskaberne i 
samarbejde med DGI, og her trak fodboldens venner endnu engang en stor del af læsset – men også 
her med hjælp fra vores medlemmer og deres forældre. Det er et meget stort arrangement, som løber 
fra fredag aften til søndag eftermiddag, og derfor kræver mange frivillige hænder. 
 
Vi har også været med til at prøve at løse dommermanglen. Vi har i vinterens løb uddannet 4 nye 
dommere, som vi blandt andet håber på, at klubben kan få glæde af, når vi har dommerløse kampe i 
11-mands rækkerne. 
 
Vi har opstartet et sponsorudvalg, hvor Martin Boje og undertegnede er medlemmer indtil videre. 
Vi er ved at finde 3-4 deltagere til udvalget. Ideen er naturligvis at generere flere midler til klubben, 
til glæde for spillere og trænere. 
 
Vi har i bestyrelsen også arbejdet med et aktivitetskatalog. Her er vi ved at kortlægge de forskellige 
opgaver, der er i forbindelse med at drive en fodboldklub. Indtil videre er opgaver, tidsforbrug m.m. 
stort set kortlagt på bestyrelsesniveau. 
 
Endelig har vi i bestyrelsen brugt en del tid på møder med politikerne i Roskilde Kommune. Vi har 
afholdt møder med borgmester Poul Lindor, kulturudvalgsformand Evan Lynnerup samt formand 
for JGI og medlem af kommunalbestyrelsen i Roskilde kommune Claus Larsen. Og det har vi 
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naturligvis gjort for at gøre opmærksom på vores forhold, når vi igen kommer udendørs. Vi har 
derfor haft en dialog, og i samarbejde med JGI sendt en ansøgning til Roskilde Kommune om, at vi 
meget gerne vil med i budgettet for 2010. Og vort ønske er, at vi får 2 nye græsbaner her ved 
Spraglehøj samt, at der bliver anlagt en kunstgræsbane, således at vi er sikre på at kunne træne 
udendørs hele året, og ikke skal køre til Himmelev onsdag og lørdag. 
 
Jeg gerne takke alle trænere, holdledere, cafeteriaholdet og andre frivillige, som er med til at gøre et 
stykke arbejde for klubben – og det uanset om det er mange timer, der lægges hver uge eller blot 
nogle få timer hen over året. Hver en hånd og hver en time er vigtigt for klubbens drift, vi tager 
imod al hjælp med stor glæde og tak. 
 
Til slut vil jeg gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Jyllinge for et godt og konstruktivt 
samarbejde. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. 3 Orientering om JFC’s økonomiske resultat på baggrund af de gennemførte aktiviteter 
 
Torben Vestergaard gennemgik regnskabet, og gjorde opmærksom på, at regnskabet mangler den 
endelige revisorgodkendelse. Dette sker ultimo marts. 
 
Regnskabet for 2008 udviser et pænt overskud. 
 
TV oplyste, at bestyrelsen forventer at komme ud af 2009 med et mindre overskud. 
 
Der var herefter enkelte spørgsmål til regnskabet, som TV redegjorde for. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Ad. 4 Redegørelser for JFC’s  aktivitetsplaner for det kommende år, herunder hvorledes disse 
planer gennemføres rent økonomisk ud fra det fastlagte budget 
 
Jørgen Petersen redegjorde for aktivitetsplanerne for det kommende år. 
 
Aktivitetsplaner for det kommende år 
 

• Opstartsstævne i april måned 
• Fortsat fokus på U12 – herunder træneruddannelse samt B&U konsulent 
• Dialog med de kommunale myndigheder 
• Uddannelse af kampledere i samarbejde med SBU 
• DBU’s pigeraket i april måned 
• SBU’s mikro fodboldskole i maj måned 
• DBU’s fodboldskole juni/juli måned 
• DBU’s fodboldcamp i juli måned 
• Fremlægge endeligt aktivitetskatalog 
• Få opstartet et ungdomsråd 
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• Afholdelse af DGI fodboldskole i september måned 
• Afholde LM i indendørs i DGI-regi i samarbejde med Fodboldens Venner 
• Finde stævne som alle klubbens hold kan deltage i 

 
Aktivitetsplanen blev godkendt. 
 
Ad. 5 Behandling indkomne forslag 
 
Der var fremsendt et forslag fra Marianne Henriksen om, at der skal oprettes en pige/dameafdeling 
med en formand med plads i bestyrelsen til at varetage pigernes interesser. 
 
Poul Gilling fremlagde det indkomne forslag, og orienterede om bestyrelsens drøftelse af forslaget. 
Hvis forslaget nyder fremme beder bestyrelsen om bemyndigelse til at udvide bestyrelsen, så 
arbejdsopgaverne kan blive udført, hvis der i løbet af det næste år kan findes en person, der vil 
træde ind i bestyrelsen og løse opgaverne. 
 
Marianne Henriksen motiverede herefter forslaget. 
 
Medlemsmødet bemyndigede bestyrelsen til at supplere bestyrelsen med en yderligere person, 
alternativt at  finde en person til at varetage pige/dameafdelingens interesser. 
 
Ad. 6 Valg af bestyrelse 

a. På valg er: 
Jf. vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmerne på medlemsmødet for max. 2 år. Bestyrelsen 
har besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. 

Michael Rosenbom, Morten Lindquist, Torben Vestergaard, Martin Jacobsen, Poul Gilling 
Alle er villige til genvalg for et år 
 
 
Michael Rosenbom og Morten Lindquist var fraværende, men var villige til genvalg. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 
 

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 
 
Formanden blev genvalgt. 
 

Ad. 7 Eventuelt 
 
Dirigenten orienterede om, at der ikke kan stilles forslag under eventuelt. 
 
Der blev foreslået, at der kan afholdes en basar, hvor tøj fra klubbens lager kan sælges. 
 
Endvidere var der en drøftelse af mulighederne for at fastholde spillere. Her fremkom der 
overvejelser om at bruge klubhuset til faste klubaftener for ungdomsafdelingen. 
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Jørgen Petersen takkede for forslagene, som vil indgå i drøftelserne på et af de kommende 
bestyrelsesmøder. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede herefter medlemsmødet. 
 
 
Underskrift 
 
 
Jyllinge, den  
 
 
 
 
 
……………………………….   ……………………………….. 
Dirigent Palle Støvring    Formand for JFC, Jørgen 
Petersen 

 
 
 
  
 
 


