
 
 
Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 7. april 2022 kl. 17.30 i klubhuset 
Tilstede fra bestyrelsen: Martin Jacobsen (MJ), Christina Jørgensen (CJ), Torben Grunheit (TG) (ref.), 
Thomas Elmar (TE), Troels Nørgaard (TN), Torben Vestergaard (TV) & Torben Jørgensen (TJ) 
 
Afbud:  Mogens Hallager (MH) & Brian Ditlev (BD) Forretningsfører Thomas Elmar (TE) 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

• Ingen anmærkninger til dagsordenen. 

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde  

• Elektroniske låse. Det nye system er under oprettelse og den første version som afdækker alle 
udvendige døre i klubhuset er ved at blive klar og vil montering vil ske indenfor ca. 4 uger. 

• Fodboldskoler og JFC klubture.  
o TJ har tilmeldt 9 hold til Sommerland Sjælland og 4 hold til REMA 1000 Cup 

• Webside/Kluboffice. Michael Rosenbom er i gang med at opdatere hjemmesiden i aftale med 
bestyrelsen og TE. 

• Kiosk/cafe. Aktivitetsudvalg afholder et møde i løbet af april måneden – opstart 1 maj 

• Nyhedsbrev marts. BD forbereder nyhedsbrev for april/maj måneden. 

• Sommerfest 2022. Bestyrelsen blev enige om at man skulle købe en billet for tilmelding pris Kr. 100,- pr. 
person/billet. Billetten godtgøres/refunderes ved køb/bestilling af drikkevarer i baren. Klubben 
giver/betaler dermed maden til sommerfest arrangementet.  

• Lørdagsrock. Der blev afholdt møde med Jyllinge festival og besluttet at lørdagsrock bliver udskudt til 
2023. Der er ikke nok ressourcer eller tid for at kunne gennemføre det i nuværende år. Der skal findes 
dato til 2023 som kan arbejdes ud fra. 

• Tribuneprojekt. Klubben afventer byggetilladelse fra kommunen for at kunne gennemføre projektet. 

• Børne/ungdomsråd oplæg. Der kommer et oplæg i løbet af april/ maj måned. 

• Sponsorsalg 2022. Der blev solgt for ca. 50.000 DKK i første kvartal 2022. 

3. Skriftlige status samt handlingsplan fra Forretningsfører, bl.a. 

Møde med formand afholdes ultimo april måned  

4. Jyllinge FC E-Sport 

• Der arbejdes stadig på den godkendte fremtidsplan i sammenarbejde med Jyllinge Hallen. Når de sidste 
2 punkter falder på plads – udfærdiges Handlingsplan 

 

5. Medlemsmøde  

•  Ingen yderlige kommentar til medlemsmøde 



 
8. To Do liste  

• Tilskud RIU uddannelse. Der skal søges yderlige tilskud til trænere uddannelse hos RIU puljen.  
Ansvarlig TV 

• Elektroniske låse. Ansvarlig MJ og TE 

• Fodboldskoler og JFC klubture. Opfølgning og planlægning af turer. Ansvarlig TJ 

• Webside/Kluboffice. Michael Rosenbom opdaterer hjemmesiden i aftale med bestyrelsen og TE 

• Kiosk/cafe. Aktivitetsudvalg afholder et møde Ansvarlig CJ og Aktivitetsudvalg 

• Nyhedsbrev marts. BD forbereder nyhedsbrev for april måneden. Ansvarlig BD 

• Sommerfest lørdag den 18. juni. Der skal sendes invitationer senest 4. maj. Ansvarlig CJ, TE, MJ  

• Lørdagsrock. Der skal findes dato til 2023 som kan arbejdes ud fra. Ansvarlig TE og CJ 

• Tribuneprojekt. Ansvarlig TE, TN 

• Sponsorsalg 2022. Ansvarlig BD, og TE 

• Jyllinge FC E-sport udvikling/handlingsplan TH og Mathias Ansvarlig MJ 

• Børne/ungdomsråd oplæg – Ansvarlig (Gustav og TE)  

• Sponsorprospekt pdf fil webside . Ansvarlig BD, og TE 

• JFC Jobbank/rekruttering. Igangværende. Ansvarlig MJ og TE   

• Kontingent opkrævningskonto ændres og JB saldo overføres udfases 31/12 Ansvarlig TV og MJ 

• Indkøb Kaffemaskine Cafe Ansvarlig TE og MJ 

• Lister udsendes til trænere med aktive medlemmer som gennemgås Ansvarlig TG, TE  

• Skyldig kontingent Rykkerkørsel ultimo april Ansvarlig TG og TE 

• Bortkørsel af gamle defekte bord/bænksæt Ansvarlig TN og TE 

 

9. Evt. Nyt bestyrelsesmøde torsdag den 5. maj 2022 kl. 18.30  


