
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om JFC's 0konomiske resultat pa baggrund af de gennemf0rte aktiviteter
4. Redeg0relse for JFC's aktivitetsplaner for det kommende ar, herunder hvorledes disse planer

gennemf0res rent 0konomisk ud fra det fastlagte budget.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg afbestyrelse

a. Pa valg er:
Jf. vedtregteme vrelges bestyrelsesmedlemmeme pa medlemsm0det for max. 2 ar.
Bestyrelsen har besluttet, at alle bestyrelsesmedlemnler er pa valg hven fir
F01gende er villige til genvalg: IV1ichaelRosenbom, Torben Vestergaard, Martin
Jacobsen, Casper Boe, Poul Gilling.

h. Valg af formand
Jf. vedtregteme vrelges formanden for et ar ad gangen.
F0l111andJmgen Petersen er pa valg og er vil1ig til at modtage genvalg.

7. Eventuelt

Antal deltagere:
12

Formand J0rgen Petersen b0d velkommen, og indstillede pa bestyrelsens vegne Henrik Jepsen som
dirigent.

Henrik blev enstemmigt valgt som dirigent. Henrik takkede for valget, og konstaterede, at
medlemsm0det var indkaldt i henhold til vedtregterne.
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At skrive formandens beretning er altid et sprendende tilbageblik pa, hvad der er sket i aret, som er
gaet. Ofte sker der sa meget i Jyllinge FC, at vi kan glemme det som skete sidste ar, da vi har fokus
pa nu'et, og her er der ofte ogsa fart pa.

Jeg starter med hreder til Jyllinge FC, og de personer, som g0r en stor indsats for klubben, idet 2012
startede med, at vi valgte arets trrener for 20 II. Valget faldt pa Christian Tvede Ravn, som er trrener
for argang 05. Val get pa Christian skete pa baggrund af hans altid store engagement, hans drive og
ikke mindst hans evne til at levere en inspirerende trrening for spillerne i argangen.

Peter Sarka blev ogsa tildelt "G0r en forskel-prisen" pa DBU Sjrellands delegeretm0de. Peter fik
prisen for sit store arbejde i klubben, dels med formulering af U 12 politikken, udvikling af argang
97/98/99 samt evnen til at se nye muligheder, som for eksempel turen til U21 EM i Jylland i 2011.
Marianne Rafi1 Henriksen blev nomineret til Nordea's "G0r det mulig prisen". Marianne vandt
prisen for Nord- og Midtsjrelland blandt andet for hendes store indsats for pigefodbolden i JylIinge
samt for hendes engagement for klubben gennem en meget lang arrrekke.

Arets h0jdepunkt for hele klubben var uden tvivl den store hreder, som vi fik, da vi blev udnrevnt til
arets breddeklub pa Sjrelland. Overrrekkeise af diplom, pokal og bolde skete her pa Spragleh0j en
smuk s0ndag i oktober hvor 150-200 medlemmer, forreldre og trrenere m0dte op for at modtage
hrederen. Det var en fantastisk dag, og Kvickly havde endda sponsoreret lagekage som ligeledes
glredede aile fremrn0dte.

Fodbolden er jo det, som driver aIle os frivillige, og efter endnu en hard vinter startede 2012 sresonen
for vores senior i serie 3 efter 5 oprykninger i trrek. Holdet havde :faet ny trrener i vinterpausen, Rene
Ordell Kristensen. Rene overtog et hold som la i top 4, og ikke uden mulighed for at rykke op igen.
Efter at vi i efteraret 2011 havde taget den nye kunstgrresbane i brug, havde vi vresentlig bedre
forberedelses muligheder og det kom spillet pa banen da ogsa til at vise. Holdet blev forarets hold i
serie 3, og pa sidste spilledag rykkede holdet op endnu engang, sa der stod serie 2 fodbold pa
menuen i eftenlret. Her har holdet, som oprykker klaret sig flot, og inden forarets kampe starter,
Jigger ho!det pa 4. pladsen i rrekken. for 2. holdet blev 20] 2 en blandet forn0jelse. Holdet rykkede
efter foraret op i serie 4, men endte desvrerre efteraret med at rykke ned i serie 5 igen.

Vi har stadig ikke et oldboyshold - men er godt reprresenteret i veteran med et hold, som spiller 11-
mands, og et enkelt hold som spiller 7-mands. Herudover har vi et superveteranhold som spiller 11-
mands, og et superveteranhold som spiller 7-mands. Vores veteranhold som spiner 7-mands vandt i
0vrigt Sjrellandsmesterskabet i deres rrekke cndnu engang ligcsom hoJdet vandt po~:a;(tirneriilgeil

Pii ungdon1"siden hos drengene slog vi T 17 og U 19 sam men, og fik denned to hold i lj 19 rre1(kerne.
\1i har !!ge~(;(ip~to he l~ ; L~15sa ! !l.re hold i l-lJ ;_-1 .=: spiJe:- q-Inr dsbold.

Vi har stadig en meget stor andc! af pigcspillere i klubbcn. V: har genncm arct forsogt at -fagang i
Dan1cSenicH", !nen Jet er en sva:r !10d at knrekke. Dan1ese·llor sta: san1Ble ste~,sorn herreser· J:# s~oj
for 6-7 ar siden. lwor vi ogsa havde svrert ved at komme i gang med et hold. Men vi forsoger pa alle
made", og det skai nok ende mea at lyhkes. Pa pjge~mgdomssiden er" i strerkt repr<:csenteret fra U 16
tit C 13. Pige CD vandt sjrellandsmesterskaberne i indendors.
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Pa b0rnesiden fra VII og ned er tilgangen af medlemmer stadig stor. Og det er pa bade drenge og
pige siden. Piger er godt drekket fra U12 til U9, og drengene ligesa fra U12 til V7 som yngste
turneringshold.

Kom ud af pomfritten. Hvad er nu det? Det er et tittag, som DBV har lavet sammen med Iandets
klubber, hvor skolernes SFO'er inviteres tiI en dag med en anderledes form for introduktion til
fodbold, og det at leve sundt. I april havde vi sammen med Bauneh0jskolen ca. 130 SFO-b0rn i gang
her pa Spragleh0j en hel eftermiddag.

Vi havde igen bes0g af pigeraketten. Og her var der virkelig gjort en stor indsats for at reklamere for
aktiviteten. Der kom ikke mindre end 145 piger pa en herlig maj aften pa stadionbanen. Det forlyder
i 0Vrigt, at det er rekord for deltagere i en afholdt pigeraket ..... Samme dag som vi afholdt
pigeraketten, havde vi bes0g af tidligere landstrrener Sepp Piontek, som holdt foredrag pa
Bauneh0jskolen. Desvrerre var der ikke sa mange fremi110dte, men dem som var tit stede fik en
srerdeles underholdende aften med historier og anekdoter fra fodboldens verden.

Traditionen tro bIev DBV's fodboldskole afholdt endnu engang. Det er en uge, hvor deltagerne Ieger
med bolden dagen lang. I ar var der en Jille overraskelse, for vi havde lavet en aftale med FC
Nordsjrellands danske mestre om, at de sendte anf0rer Nicolai Stokholm og Christian Gytkjrer forbi
til autografskrivning og lidt leg med bolden.

I bestyrelsen begyndte vi at trenke pa et nyt klubhus. Vi vidste, at dispensationen for det nuvrerende
kIubhus ville udl0be i 2013, og at den sandsynligvis ikke ville blive forlrenget. Sa efter dialog med
Roskilde Kommune fik vi faktisk meget travIt, idet der gerne skulle foreligge en ans0gning ultimo
marts/primo apriI for, at det kunne na at komme med i budgettet for 2013. Det naede vi heldigvis og
efter politisk behandling (Iidt trylleri), fik vi faktisk bevilget kr. 9,3 mio. til nye kIubfaciliteter, som
vi skal dele med 10beklubben samt forbedring af parkeringsforholdene.

Hjemmesiden - jyIlinge-fc.dk - bruges stadig flittigt. Og som supplement er vi ogsa aktive pa face-
book. Hjemmesiden bruges tit oplysninger og informationer om kIubben og facebook bruges til
dialog- og diskussionsfora.

Vi har et godt samarbejde med FC Nordsjrelland. Vi havde den glrede at se, at de bIev danske mestre
og det gay direkte kvalifikation til Champions League. Det gay 15 af vores drenge en god oplevelse i
Parken, da de bar det store Champion League banner ind pa banen inden kampen mod Shaktar
Donetsk startede. Vi har ogsa haft hold som har spillet forkamp pa Farum Park, ligesom vi har haft
sponsorarrangement i forbindelse en Champion League-kampen mod Juventus.

Vores sponsorer er en vigtig del afklubben. Vden dem ville det vrere endog meget svrert at drive
klubben. Oerfor g0r vi ogsa meget for at vise dem stor tak. Vi har inviteret til vinsmagning, Sepp
Piontek foredrag, fodbold hos FC Nordsjrelland samt morgenarrangement pa Bondestuen, hvor Allan
K. Pedersen kom og fortalte sin historie om, hvordan han er endt som klubejer. Herudover har vi
startet erhvervsnetvrerk op sammen med House of Network, hvor sponsorer og byens 0Vrige
erhvervsliv har mulighed for at deltage.

Det har vreret endnu et ar, hvor vi har oplevet et godt og positivt samarbejde med politikere og
embedsmrend i Roskilde kommune. Det gode og konstruktive samarbejde viljeg gerne takke for.

Vi har ogsa et fantastisk godt samarbejde med pressen i 10kalomri'tdet - de er med til at eksponere
vores klub og giver positiv omtale afvores ideer, indsatser og resultater. Det samarbejde viljeg ogsa
gerne takke for.
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Til slut viI jeg geme takke aIle som yder en indsats for klubben -lille som stor. AIle indsatser er
vigtige - trrening flere gange om ugen, en enkelt eller flere dage i kiosken - al hjrelp modtages med
stor taknemlighed.

Sidst men ikke mindst viI jeg geme takke de 0vrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i
2012.

Ad. 4 Redegerelse for JFC's aktivitetsplaner for det kommende ar, herunder hvorledes disse
planer gennemferes rent ekonomisk ud fra det fastlagte budget.

T0ndeslagning pa Spragleh0j i februar
L0bende trrenerldommeruddannelse
DBU's mikro fodboldskole i maj
DBU's pigeraket i maj
Store hjemmebanedag i juni
DBU's Kom ud afpomfritten ijuni (og maske til efteraret)
DBU's fodboldskole juli
Gothia Cup for ungdomshold
DBU's fodboldcamp i august
F0rste spadestik pa nyt klubhus ultimo september
Ungdomsstrevne i december maned i samarbejde med G77 og Gunds01ille
Ungdomsrad - nu skal der ske noget

Ad. 6 Valg af bestyrelse
a. Pa valg er:

Jf. vedtregteme vrelges bestyrelsesmedlemmeme pa medlemsm0det for max. 2 ilL
Bestyrelsen har besluttet, at aIle bestyrelsesmedlemmer er pa valg lwert ar
F0lgende er villige til genvalg: Michael Rosenbom, Torben Vestergaard, Martin Jacobsen,
Casper Boe, Poul Gilling.

Jyllinge Fe, Baunegardsvej 80, 4040 Jyllinge
www.jyllinge-fc.dk Giro. 115-4214

http://www.jyllinge-fc.dk


Michael Rosenbom, Torben Vestergaard, Martin Jacobsen, Casper Boe, Poul Gilling
genvalgt uden modkandidater.

b. Valg afformand
Jf. vedtregteme vrelges formanden for et ar ad gangen.
Formand J0rgen Petersen er pa valg og er villig til at modtage genvalg.

J0rgen takkede Morten for den store indsats i klubbens bestyrelse gennem de seneste 5 12ar. J0rgen sa
frem til, at Morten fortsretter i klubben pa de sportslige omrader.

Jyllinge, den \ 9/Li. - iO [3

Henrik Jepsen

~1£~
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