
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.
S. 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 aile bestyrelsesmedlemmer er pa valg hvert ar
F01gende er villige til genvalg: Michael Rosenbom, Marianne Henriksen, Torben
Vestergaard, Casper Boe, Poul Gilling.



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

7. Eventuelt

Stemmeret pa medlemsm0det har aile 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
bid rag til foreningen. For idra:tsud0vere under 14 ar, der er aktive i JGI gives stemmeretten til en af
udl1}verens fora:ldre. Der kan kun afgives en stemme for et barn pro fora:ldre og ingen person kan
oppeba:rer mere end en stemme.
Repra:senterede medlemmer af JGls Hovedbestyrelse og Foreningsledelse har ingen stemmeret.
Eventuelle forslag, der 0nskes behandlet pa medlemsm0det, skal va:re tilstillet formanden senest 8 dage
f0r medlemsm0dets afholdelse.

Referat af medlemsm!2ldet
13 deltagere inklusive 6 bestyrelsesmedlemmer

Medlemsm0det indledtes med, at formanden b0d velkommen til Thomas Troels Jensen, som er blevet ansat
som BU konsulent til 31.12.2014. Thomas pra:senterede sig selv om udgangspunkt i nyhed fra
hjemmesiden:
Bestyrelsen i Jyllinge Fe har pro1. april 2014 ansat Thomas Troels Jensen, som BU konsulent frem til 31.
december 2015. BU konsulentordningen er en ordning, som er st!2lttetaf DBU, som vi nu kan fa glcede af til
at udvikle klubben endnu mere. Klubbens andel dcekkes Fodboldens Venner.

Bestyrelsen i Jyllinge FC har pro 1. april 2014 ansat Thomas Troels Jensen, som BU konsulent frem til 31.
december 2015. BU konsulentordningen er en ordning, som er st0ttet afDBU, som vi nu kan fa glrede aftil at
udvikle klubben endnu mere.
Fodboldens Venner er endnu engang pa banen og drekker klubbens 0konomiske andel.
Thomas vii deltage pa medlemsm0det mandag den 14. april kl. 19.00 pa Spragleh0j og prresentere sig selv
nrermere. Sa m0d op her og hils pa Thomas.

Frem til sommerferien viI hovedfokus vrere pa at fa udarbejdet en ungdomspolitik samt fa fulgt op pa den
eksisterende b0mepolitik. Derudover vii Thomas komme i klubben og hilse pa primrert pa trreningsbaneme.

Hvis Ihar sp0rgsmat, er Ialtid velkomne til at kontakte forretningsf0rer S0ren Baltz pa
mail soren.baltz@jyllinge-fc.dk eller pa mobiI27295400, da S0ren i indk0ringsperioden vii koordinere
aktiviteterne sammen med Thomas.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Jyllinge FC

mailto:soren.baltz@jyllinge-fc.dk


At skrive formandens beretning er altid et spcendende tilbageblik pa, hvad der er sket i aret, som er
gaet. For her i Jyllinge FCsker der sa meget, at vi ofte kan glemme det som skete sidste ar og vi har
aile fokus pa nuet og fremtiden.

Klubbens motto er klubben for aile. Og der skal vcere plads til aile. Men derfor er det alligevel rart at
se, nar der er nogen, som skiller sig ekstra positivt ud.
Arets trcener har traditionelt vceret valgt af bestyrelsen, men i 2013 valgte vi at g(llre det anderledes.
Vi lod aile trcenere og frivillige indstille emner til bestyrelsen. Vi fik mange og velbegrundede
indstillinger, og vi valgte 3 trcenere som aile trcenerkollegaer og (llvrige frivillige i klubben kunne
stemme pa. Og efter en spcendende afstemning blev Christian Bonderup fra argang 03 valgt til arets
trcener 2013.
Danske Bank lavede i samarbejde med DBU en pris, hvor 100 frivillige i he Ie Danmark skulle hyldes
for deres indsats. Efter indstilling fra en gruppe forceldre for sin store indsats i argang 02 fik Jakob
Astrup velfortjent en af disse priser.
Vores veteran 2 i ll-mands vandt Sjcellandsmesterskabet efter en spcendende finale, hvor de slog
Hvals(ll med 3-2 pa udebane.
Veteran 1 i 7-mands vandt Iigeledes Sjcellandsmesterskabet ved pa hjemmebane at sla BSFmed 3-1.
Holdet var dog ogsa i stand til at vinde "the double" ved at vinde pokalfinalen over rivalerne fra
Karlebo med 4-2.
Vi havde ogsa 2 hold som fortjent vandt s(lllvmedaijer til klubben. Pige U-14 9-mands fik s(lliv efter at
have tabt pokalfinalen pa Farum Park til Aller(lld med 0-1 og drenge U19 ll-mands fik s(lliv efter at
have tabt finalen pa udebane til Tuse med 3-2.

B(llrne- og ungdomssiden er jo der, hvor klubben har det st(llrste antal medlemmer. Enkelte argange
har 10% af klubbens samlede antal medlemmer. De udfordringer som vi tidligere har haft med at
stille hold i samtlige ungdomsargange fra U12 og op, er ved at vcere l(llst. Og det bade pa drenge og
pige siden. Det giver hab for fremtiden, idet det jo som bekendt er disse argange, som skallevere
spillere til vores seniorhold. Derfor har vi ogsa pa drengesiden faet engageret Martin Bulow i U14,
som er en kompetent trcener, som samtidig er i gang med B2 trceneruddannelsen. Pa drengesiden i
U13 stod de i efteraret uden trcenere, og argangen var i fare for at falde fra hinanden. Her fik vi lavet
en aftale med Jack Jepsen og Pelle Imlau, som er seniorspillere i klubben. De bliver ligeledes klcedt
pa til opgaven i f(llrste omgang med Bl trceneruddannelsen.
Ungdomsradet har vi talt meget om. I 2013 var det sa aret, hvor det endelig Iykkedes at fa startet
det op med Marianne Rafn Henriksen som omdrejningspunkt. Der er ikke holdt sa mange m(llder,
som vi gerne ville. Men vi har dog faet det i gang, og der er ogsa kommet konkrete ting ud af det. De
unge vii nemlig gerne se deres trcening og kampe og lcere af det, sa (llnsket var et videokamera til
brug for optagelser. Det er k(llbt, og kan bookes hos S(llren. Ligeledes var taktiktavler i
omklcedningsrummene et (llnske. Dette kommer i det nye klubhus. Herudover er der (llnske om en
ungdomsdag pa stadion, hvor kampene afvikles som senior 1- det vii sige med musik, annoncering
af spillere i h(lljtaler m.m. Det vii formentlig ske i l(llbet af 2014.
En del af fastholdelse af ungdommen er ogsa at give dem oplevelser. Og i 2013 var flere spillere i
Barcelona og trcene med nogle af FCBarcelonas bedste ungdomstrcenere. Det var en stor oplevelse
for aile, som deltog i turen.

Pa senior siden havde vi igen et fantastisk ar.
Damesenior kom sa smat i gang. Vi kunne stille et 7-mandshold, og der kommer stadig flere spillere
til.
Pa herre siden rykkede 1. holdet op endnu engang. Og denne gang en historisk oprykning, idet vi
aldrig tidligere har haft et hold i serie 1. Det er en fantastisk rejse holdet har vceret pa siden starten i
serie 6 i 2008. Det Iykkedes os ogsa at fa 2 hold i serie 4, saledes at vi i efteraret kunne stille med 3
herreseniorhold.



Derfor var det ogsa en stor glcede, at vi i slutningen af september kunne scette spaden i jorden til
f0rste spadestik pa det nye klubhus. Vinteren har vceret god ved os, og det er planmcessigt ved at
tage form, og vi ser frem til indvielsen medio maj maned.
Der har vceret talt og skrevet meget om udviklingen af Jyllinge Bymidte, og i det vedtagne projekt
blev der afsat et bel0b til anlceg af flere baner her pa Spragleh0j. Hvor mange baner bel0bet rcekker
til ma vi se, men faktum er, at vi er pa vej til at fa samlet aile vores aktiviteter her pa omradet.
Vi har ogsa faet opgraderet stadionbanen med hjcelp fra Fodboldens Venner. De har nemlig
sponsoreret udskiftningsbokse samt maltavle. Med hensyn til udskiftningsboksene, sa kan det
afsl0res, at Allan og specielt Bodil ikke var imponeret over, hvordan de var gjort fast. Bodil kostede
en udskiftningsboks og 15-20 meter hegn.

Vores forretningsf0rer Thomas Elmar fik et tilbud fra FCNordsjcelland, som han ikke kunne sige nej
til. Vi skulle derfor ud og finde en afl0ser, og det var ikke ans0gere der manglede. Vi fik rigtigt mange
ans0gninger, og endte med at vcelge S0ren Baltz, som de fleste af Jer allerede kender. Vi fik
mulighed for at anscette S0ren pa fuld tid, idet vi samtidig indgik en driftsaftale med Roskilde
Kommune omkring klubhuset. Det giver bade S0ren og klubben st0rre fleksibilitet, og
forretningsf0reren bliver mere synlig i he Ie klubben. S0ren har siden sin anscettelse i august arbejdet
pa at fa de administrative rutiner pa plads, samtidig med at han har udviklet sponsorkoncepter, som
vi ogsa kan se en del af resultaterne af rundt om banerne.

Torben gennemgar 0konomien om Iidt, men jeg vii ikke udlade at ncevne, at vi fik et tilfredsstillende
resultat i 2013. Klubben modtager dog alt for mange b0<iler - primcert for udeblivelser. Det er i 2013
blevet til godt kr. 18.000, og de penge kunne vii altsa godt have brugt meget bedre pa andre
omrader. Vi har i dag et stabilt medlemstal pa ca. 600 medlemmer, og det er et niveau, som nok
ogsa holder de kommende ar. Vi oplever desvcerre at ca. 20% ikke betaler kontingent rettidigt. Vi
skal sa bruge rigtig mange ressourcer pa at fa inddraget kontingent restancerne. Og det er kostbar
tid som gar fra mange af de andre opgaver, vi har, og som kunne vcere med til, at Jyllinge FCbliver
en endnu bedre klub at vcere medlem af.

Fodboldens Venner afholdte igen i 2013 lotteri, og overskuddet herfra blev blandt andet som
tidligere ncevnt brugt til indk0b af udskiftningsbokse og maltavle til stadion. Herudover sponserede
Fodboldens Venner 3- og 5-mands mal til kunstgrcesbanen Iigesom de betalte for herreseniors
fitness-trcening i forbindelse med opstart pa forarsscesonen. Vi kan kun takke Fodboldens Venner for
et rigtig godt samarbejde.

Igen i 2013 har vi haft et rigtig godt samarbejde med Roskilde Kommune. Vores samarbejde i det
daglige med Vej og Park er eminent, og vores primcere kontaktperson Camille Mortensen har vi altid
gode og konstruktive dialoger med. Det samme gcelder kommunens politikere, som altid stiller op til
et m0de, nar vi 0nsker det. Og endelig kommunens embedsmcend har vi ogsa et fortrinligt
samarbejde med. Blandt andet i byggeudvalget omkring det nye klubhus.

Jyllinge FCer en del af JGI. Vi er glade for at vcere en del af fcellesskabet for idrcetten i hele Jyllinge,
og vi har et godt samarbejde med formanden, JGI-kontoret og de 0vrige afdelinger i JGI. Vi vii fortsat
vcere med til at holde sammen pa JGI og deltage aktivt i den fortsatte udvikling, som kan styrke aile
afdelinger til glcede for aile i Jyllinge og omegn.

Uden aile vores frivillige havde vi ingen klub. Vi har en kcempe stab af frivillige -Iige fra trcenere,
holdledere, kioskpersonale, aktive i diverse udvalg samt bestyrelsen. Vi nyder stor opbakning i
Jyllinge FC,og det viste sig ogsa ved den arlige trcener-jlederfest som i 2013 blev afholdt pa
Bondestuen. Der var rekord mange deltagere, og vi rundede i alt 80 personer. Vi havde en god aften,
hvor der var mulighed for at tale om andet end Jyllinge FCog fodbold. Jeg vii gerne takke aile
frivillige for den store indsats som ydes - den er uvurderlig.



medlemmer i bestyrelsen er frivillige, og yder et stort stykke arbejde til gavn og glCEdefor klubben
og dens medlemmer. Men der skal jo prioriteres, og arbejde samt familie kommer ofte i f0rste
rCEkke,
og derfor byder vi hver iSCErind med de ressourcer, som vi kan. Og derfor kommer al udvikling ikke
n0dvendigvis sa hurtigt, som vi og vores medlemmer gerne viI. Jeg vii gerne rose bestyrelsen for den
store arbejdsindsats, som er ydet i 2013 og samtidig takke Jer for et fantastisk samarbejde gennem
aret.

Torben Vestergaard (TV), kasserer orienterede om det 0konomiske resultat i 2013, som udviste et
overskud pa kr. 18.151,87.

Ad. 4 Redegorelse for JFC's aktivitetsplaner for det kommende ar, herunder hvorledes disse
planer gennemfores rent okonomisk ud fra det fastlagte budget:

Marianne Henriksen, bestyrelsen gennemgik nedenfor nrevnte aktivitetsplan for 2014. TV gennemgik
budgettet til at gennemf0re aktiviteterne.

• T0ndeslagning pa Spragleh0j i februar
• L0bende trCEneruddannelse - herunder DBU Bl trCEneruddannelse i januar pa Spragleh0j
• Ungdomsrad
• Ungdomshold til Holland i pasken
• Stort aktivitetsstCEvne for argang 02 primo maj (arrangeret af argang 02)
• AnsCEttelse af DBU-konsulent de kommende 2 ar
• Officiel indvielse af det nye klubhus
• Klubdag i forbindelse med indvielse af det nye klubhus
• Ny(e) bane(r) ved Spragleh0j
• DBU's mikro fodboldskole (skattejagt)
• DBU's pigeraket
• DBU's kom ud af pomfritten
• DBU's fodboldskole i juli
• Gothia Cup for ungdomshold

LLN orienterede om, at der inden tidsfristen var indsendt et forslag fra bestyrelsen samt to punkter til
orientering.

Bestyrelsen foreslar herved, at bestyrelsen bemyndiges til at supplere bestyrelsen med op til to
suppleanter, som kan deltage pa bestyrelsesm0derne dog uden stemmeret.



Bestyrelsen (Ilnsker at knytte flere til bestyrelsesarbejdet som i en glidende overgang kan deltage i
bestyrelsesarbejdet for herved at afklare om de senere vii vcelges til bestyrelsen.

Forretningsorden
Sa::ttes pa hjemmesiden

Dagsorden og eventuelle bilag til bestyrelsesm(llder sendes ud senest en uge f(llr hvert
bestyrelsesm(llde

Bestyrelsens medlemmer kan supplere den udsendte dagsorden med punkter under punktet
godkendelse af dagsorden

Minimum 4 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer skal vcere til stede for, at bestyrelsen er beslutningsdygtig
Et flertal af bestyrelsen kan tage beslutninger udenfor bestyrelsesm(llder, men har pligt til
umiddelbart efter beslutningen er taget at informere resten af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig hvert ar efter medlemsm(lldet. Der pagar introduktion af nye
bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen modtager ikke honorar for at varetage poster i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan modtage omkostningsgodtg(llrelse efter de til enhver tid gceldende regler.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedscette relevante udvalg, og som udgangspunkt deltager et

bestyrelsesmedlem i aile udvalg, der nedscettes.

Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at erklcere sig inhabile i bestyrelsessager, hvor den enkelte har
egen (Ilkonomisk interesse



sendes til godkendelse senest en uge efter hvert m0de.

Formanden leder bestyrelsesm0derne
Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at kommunikationen i Jyllinge Fe til enhver tid er sa gennemsigtig

sam mulig

Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt for sa vidt angar personf01somme oplysninger dr0ftet pa
bestyrelsesm0det

Dagsorden skal altid indeholde et punkt, hvor kassereren redeg0r for status omkring klubbens

0konomi. En uge inden bestyrelsesm0derne fremsendes opdateret 0konomioversigt til bestyrelsen.
Det er kasserens opgave at sikre, at kontanter fra kiosken en gang am ugen indscettes pa klubbens
bankkonto.

Klubben tegnes i 0konomiske anliggender af formanden + et yderligere bestyrelsesmedlem, sam ikke
kan forpligte klubben udover klubbens formue.

Der er bestyrelsens ansvar at pase, at tegningsreglerne overholdes

Forretningsf0reren har fuldmagt til at disponere den daglige drift. Dette er ncermere beskrevet i
stillingsbeskrivelsen for forretningsf0reren.

Punkt - Mission, Vision og vrerdier

Scettes pa hjemmesiden og udsendes til aile trcenere og ledere.

Mission - Vores eksistensberettigelse
Fodbold for aile

Vision - Vores ledestjerne - Hvad vii vi gerne opna?

At aile har mulighed for at have det sjovt og udvikle sig bedst muligt i et trygt og godt milj0

Vrerdier - Vores dybe, rodfrestede holdninger og overbevisninger i kulturen
Glcede
Leg
Abenhed

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

Jf. vedtregterne vrelges bestyrelsesmedlemmerne pa medlemsm0det for max. 2 ar. Bestyrelsen
har besluttet, at aIle bestyrelsesmedlemmer er pa valg hvert ar
F0lgende er villige til genvalg: Michael Rosenbom, Marianne Henriksen, Torben
Vestergaard, Casper Boe, Poul GiBing.



F0lgende genvalgt:
Michael Rosenbom, Marianne Henriksen, Torben Vestergaard, Casper Boe, Poul Gilling

Bestyrelsen indstillede Michael Vilebrek (MY), som nyt bestyrelsesmedlem. MY
prresenterede sig selv.

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

Der var endvidere input til at s0ge inspiration i artikel fra seneste DBU Sjrelland blad omkring
fastholdelse af ungdomsspillere.

Endvidere var der opfordring til at se pa, hvordan flere viI deltage i medlemsm0det.

/

Referent - Poul Gilling, Jyllinge den 14. april 2014
Tiltradt, dirigent Lene Lindberg Nielsen
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