
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.
Behandling af indkomne forslag

5. Forslag - medlemssituationen - forslag 1
Forslag - rendring af kontingent - forslag 2

6. Valg afbestyrelse
a. Pa valg er:
Jf. vedtregteme vrelges bestyrelsesmedlemmeme pa medlemsm0det for max. 2 ar.
Bestyrelsen har besluttet, at aIle bestyrelsesmedlemmer er pa valg hvert ar
Michael Rosenbom, Morten Lindquist, Torben Vestergaard, Martin Jacobsen, Poul Gilling
Alle er villige til genvalg for et ar.

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

c. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
Tommy Andersen er opstillet

7. Eventuelt

Stemmeret pa medlemsm0det har alle afdelingens fremm0dte aktive og passive medlemmer der pa
m0dedatoen er fyldt 14 ar og som ikke er i restance med kontingent eller andre medlemmet palagte
bidrag til foreningen. For idrretsud0vere under 14 ar, der er aktive i JGI gives stemmeretten til en af
ud0Verens forreldre. Der kan kun afgives en stemme for et barn pr. forreldre og ingen person kan
oppebrerer mere end en stemme.

Reprresenterede medlemmer af JGIs Hovedbestyrelse og Foreningsledelse har ingen stemmeret.

Eventuelle forslag, der 0nskes behandlet pa medlemsm0det, skal vrere tilstillet formanden senest 8 dage
f0r medlemsm0dets afholdelse.
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Palle blev valg uden modkandidat. Palle takkede for val get, og konstaterede, at medlemsm0det er lovligt
varslet.

Det er naturligvis problematikken omkring vores faciliteter. Vi har igen i 2009 brugt meget tid pa dialog med
repnesentanter fra kommunen - vi viI jo sa geme have flere spilleflader. Vi ans0gte i 2009 om, at der blev
etableret en kunstgrresbane samt to grresbaner pa omradet her ved Spragleh0j. Til vores store skuffelse blev
0nsket ikke im0dekommet i kommunens budget for 2010. Der blev afsat et be10b i 2010 og 2011 til at
anlregge baner samt til at renovere Spragleh0jgaard. De penge som blev afsat i budgettet, ville ikke kunne
give os de faciliteter som vi ans0gte om - der kunne blive til2 grresbaner, som tidligst ville kunne tages i
brug i 2012 - men formentlig f0rst i 2013. Nu var 2009 jo valgar, og budgettet blev vedtaget godt en maned
f0r valget. Vi deltog derfor i et idrretspolitisk valgm0de i slutningen af oktober, hvor vi fremf0rte det
synspunkt, at safremt faciliteteme ikke ville blive forbedret meget snart, sa ville vi ikke se anden l0sning end
at udmelde en del afvores medlemmer. Det gay overskrifter i Dagbladet dagen efter, og snart var vi i stort
set alle mediers s0gelys. Sagen blev vist efterf0lgende nrevnt i stort set alle aviser, lokalaviser, SBU bladet
ligesom der var bud efter os fra DR samt TV2 Lorry. Vi viI under forslag til behandling komme med forslag
til, hvordan medlemssituationen kan l0ses. Det skal dog med, at vi forventer, at Roskilde Kommune i
indevrerende ar tager endelig stilling til etablering af en kunstgrresbane pa omradet her ved Spragleh0j, og vi
ser frem til at fortsrette det gode samarbejde med embedsmrend og politikeme i Roskilde Kommune.

Baneme her ved Spragleh0j blev i efteraret renoveret - de er i den bedste stand, vi har set lrenge. Desvrerre er
der ogsa langt mellem grresstraene, og vinteren har ikke gjort vreksten godt. Vi skal derfor passe ekstra pa
baneme, ligesom vi haber, at Bauneh0jskolens 525 e1ever ogsa viI vrere forsigtige i deres brug afbaneme her
pa Spragleh0j.

Derfor er det ogsa vigtigt, at vi star sammen som en klub. Vi skal trrekke i samme retning for alle argange og
alle hold. Nar klubben har vedtaget en U12 politik i b0merrekkeme, sa er det fordi, at det er det vi viI. Det er
ikke frivilligt, om man 0nsker at deltage. Jeg har ikke h0rt et eneste negativt ord omkring U12 politikken,
som vi startede op i maj maned 2008. Vi skal derfor fokusere pa udvikling af spilleme frem for resultateme i
vores yngste rrekker. Det skal vrere sjovt, vi skal have bolden med, hele argangen skal trrene sammen, og i
U12 skal der ikke vrere faste pladser pa banen. Det er den made, vi kan forma at fastholde spilleme i klubben
i lang tid fremover.

Pa ungdomssiden har vi i efteraret haft 2 argange til Limone Cup i Italien. Det var argang 1995 og 1996. Det
var et afvores f0rste tiltag for, at der skal ske noget ekstra for vores unge i klubben. Det var en stor succes,
og der blev fundet venskaber pa tvrers af argangene. Faktisk sender vi allerede i pasken et pige og et
drengehold til Holland for at deltage i et strevne der.
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Og det gar faktisk rigtigt godt med at fa engageret de unge medlemmer i klubben. Vi har i dag 12 ungtrrenere
i klubben som deltager som assistenter pa forskellige argange. Det er 8 yderligere i forhold til 2008, sa det
lover godt for fremtiden.

Pa seniorsiden blev Thomas E. Hansen ansat i sommeren 2009 forel0big indtil sommeren 2010 - sa ma vi se
om klubbens udvikling g0r, at det er muligt at forlrenge samarbejdet yderligere.

12009 bad vi ogsa vores trrenere om at efterleve SBU's fairplay regler. Det g0r vi i 0Vrigt altid. Vi viI geme
have, at der trenkes positivt, nar tal en falder pa JyIlinge FC. Vi har faet prene karakterer, nar der har vreret
dommerudvikler pa - dog uden, at de har vreret helt i top. Men alligevel er aret 2009 et helt specielt fir. For to
ar siden roste jeg samtlige trrenere og holdledere for ikke at have modtaget et eneste mdt kort. Det kanjeg
g0re igen i ar - men at vi samtidig ikke har modtaget en eneste karantrenedag i SBU regi, det er flot. Det vil
sige, at der heller ikke er spillere, som har set mdt. Det er jeg glad for, og samtidig meget stolt af. Det skal
trrenere, holdledere og medlemmeme have stor tak for.

Nar vi kigger pa 0konomi - sa er det ikke blevet lettere at vrere kasserer i JyIlinge FC. Det viI Torben vende
tilbage til i forbindelse med fremlreggelse afregnskabet. Regnskabet udviser et underskud for 2009, men
med de ting som er gjort eksempelvis med at forbedre forholdene i boldrummet her pa Spragleh0j ligesom vi
har indk0bt t0j til de hold, som ikke har sponsorer, sa de ikke lrengere spiller i GundS0 FC tr0jer, sa er det
inden fordet, som bestyrelsen finder acceptabelt.

Dog er svindet af isrer bolde uacceptabelt stort. Vi har gennem en arrrekke indk0bt uforholdsvis mange nye
bolde. Det skal der laves om pa. Her har vi aIle et ansvar for at fa hentet bolde, som bliver skudt ind i skoven,
ud i buskene eller over hegnene. Det skal g0res bedre, og vi viI i bestyrelsen arbejde med forslag til at :fa
rendret tingenes tilstand. Hvis hvert hold og argang ikke bliver bedre til at passe pa deres bolde, sa er det ikke
en selvf0lgelighed, at der fremover er en bold til aIle.

Vi har i vinterens 10b afholdt en del aktiviteter. I samarbejde med SBU og DGI har der vreret afholdt flere
tumeringsdage i JyIlinge HaIleme, hvor flere afvores ungdomsmedlemmer har deltaget aktivt med pasning
af dommer- og tidtagerbord. Vi har ogsa - traditionen tro - afholdt landsmesterskabeme i samarbejde med
DGI, og her trak fodboldens venner endnu engang en stor del aflresset - men ogsa her med hjrelp fra vores
medlemmer og deres forreldre. Det er et meget stort arrangement, som 10ber fra fredag aften til s0ndag
eftermiddag, og derfor krrever mange frivillige hrender. Tak til aIle de frivillige samt til fodboldens venner
for den store indsats.

Trreneme er uvurderlige, nar vi skal drive en fodboldklub. Vi har afholdt freIles trrenerm0de i 2009, ligesom
vi har haft individuelle m0der med de enkelte argange, hvor der har vreret behov for det. Vi tilbyder ogsa
kurser som eksempelvis b0mefodboldens basis, som er en hj0mesten, nar man er ny trrener i
b0meargangene. Samtidig tilbyder vi spot-kurser, hvor det er n0dvendigt samtidig med, at vi kigger pa
individueIle kurser til den enkelte trrener. Derudover har vi lavet en trrenermappe med ide-materiale - den er
nu i en papirudgave, men vi forventer, at der snart er en elektronisk 10sning.

Nyeste tiltag er, at vi har opstartet en pige-gruppe hvor aIle pigehold er reprresenteret. Marianne Henriksen er
formand for denne og Morten Lindquist er bestyrelsens reprresentant. Sa er der nogen som har input til
gruppen - sa t0V ikke med at tage fat i Marianne.

Et lyspunkt i aret som er gaet var, at vi i december maned blev betrenkt med kr. 25.000 fra Tryg Fonden til at
afholde f0rstehjrelpskurser. Det har vreret et stort 0nske fra en stor del afvore trrenere og frivillige ledere,
som har det store ansvar for savel b0m, unge som gamle.
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Holdet i kiosken har i 2009 gjort en stor indsats - til stor glrede for savel ude- som hjemmehold. Det er alt
andet lige godt, nar der er mulighed for at k0be lidt mad og drikke, nar der er kampe i weekenden. Derfor en
stor tak til Helle, Lene, Ulla og Lars.

AIle trrenere og holdledere har aret igennem vreret pa banen 100% - de er sjrelen i klubben, og det er en
uvurderlig indsats, der her g0res. AIle skal have en stor tak for indsatsen i 2009.

Herudover vijeg geme takke JGI og Claus Larsen for det gode samarbejde i forbindelse med, at vi skal have
forbedret vores spilleflader, ligesomjeg geme viI takke Johnny Roager for arbejdet med at holde klubben pa
sporet i forhold til U12-politikken.

Pa grund afproblematikken omkring vores faciliteter har arbejdet i bestyrelsen til tider vreret op ad bakke-
menjeg vil geme rose bestyrelsen for at se fremad og se muligheder og samtidig takke Jer for et godt og
konstruktivt samarbej de i 2009.

Der har vreret tale om en del restancer, hvor bestyrelsen har fokus pa, at dette fremover skal undgas.
Restanteme har primrert ligget i ungdomsafdelingen.

Bestyrelsen vil fremadrettet sende medlemslister ud en gang i kvartalet til trrenere, og bestyrelsen viI hjrelpe
med opf0lgningen pa kontingentbetalingeme pa de enkelte hold ..

En del af forklaringen skyldes h0jere gebyrer til SBU og DGI. Derudover er der foretaget en rendring i det
antal af strevner hold ma tilmelde sig, som drekkes af klubben. Denne rendring har f0rst haft virkning fra
forar 2009.

Udeblivelser fra kurser samt udfordringer omkring brug af spillere, der ikke har vreret spilleberettiget pa de
korrekte hold. Der er fokus pa at undga, at der skal betales b0der fremover.

Ad. 4 Redegerelse for JFC's aktivitetsplaner for det kommende ar, herunder hvorledes disse planer
gennemferes rent ekonomisk ud fra det fastlagte budget
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• Fortsat fokus pa U12 - herunder trreneruddannelse
• Fortsat dialog med de kommunale myndigheder
• DBU's pigeraket i maj
• SBU's mikrofodboldskole i maj
• DBU's fodboldskole juni/juli
• DBU's fodboldcamp ijuli
• Fremlregge endeligt aktivitetskatalog
• Fa opstartet et ungdomsrad
• Afholdelse afDGI fodboldskole i september
• Afholde landsmesterskab i indend0rs i DGI-regi i samarbejde med fodboldens venner
• Finde strevne som alle klubbens hold kan deltage i

Herudover viI bestyrelsen have fokus pa
• Det videre arbejde med at fa etableret en kunstgrresbane
• Vi viI have et velfungerende sponsorudvalg
• F0lge op pa problematikken omkring lokaletilskudsordningerne
• Arbejde med rendret organisationsstrulctur i bestyrelsen

Ad. 5 Forslag - medlemssituationen - forslag 1
Forslag - rend ring af kontingent - forslag 2

Der var herefter debat om bestyrelsen forslag, og bestyrelsen bad derefter om en kort pause for at drofte de
indkomne kommentarer.

Kommentarerne blev medtaget i et rendringsforslag, hvor der var tale om en mere solidarisk nedskrering af
trreningstiden end i det oprindelige forslag.

Bestyrelsen fik herefter medlemsm0dets mandat til at nedsrette trreningstider for alle hold solidarisk i foraret
2010, og samtidigt at fors0ge at fmde alternative spilleflader for de hold, der matte 0nske at trrene mere.

Derudover viI bestyrelsen appellere tiI alle medlemmer om fleksibilitet i forbindelserne med trreningerne
som eksempelvis flere pa banerne.
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a. Pa valg er:
Jf. vedtregteme vrelges bestyrelsesmedlemmeme pa medlemsm0det for max. 2 ar.
Bestyrelsen har besluttet, at aIle bestyrelsesmedlemmer er pa valg hvert ar
Michael Rosenbom, Morten Lindquist, Torben Vestergaard, Martin Jacobsen, Poul Gilling
AIle er villige til genvalg for et ar.

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

c. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
Tommy Andersen er opstillet

Claus Larsen, JGI orienterede om opkridtning afbaner, og at sagen har vreret dmftet i kultur- og
idrretsudvalget. Claus takkede endvidere for JFC's deltagelse i sportsnatten, og efterspurgte geme fremtidige
ideer til sportsnatten fra fodboldens side. .

Inddragelse af forreldre - aktivitetskatalog. Bestyrelsen orienterede om, at dette har afventet rendring af
organisationstilpasning af arbejdsopgaveme i bestyre1sen.
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Det fremtidige perspektiv i baneme - trrening i det lille malfelt er forbudt (mange andre steder) - overvejelse
om at fa hjul pa samtlige mal. Bestyrelsen sp0rger kommunen.

Jyllinge, den

~

30-,20/0
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