
 

Referat af medlemsmøde torsdag den 7. april 2022  kl. 19.00 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) 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 

• Martin Jacobsen blev valgt som dirigent. 
 

2. Formandens beretning (3 sidste måneder 2021). 

2 år med corona har også været hårdt for foreningslivet og dermed også benhårdt for hele Jyllinge FC 
fodbold og JFC E-sport 

Ikke mindst for Bestyrelse, forretningsfører, trænere, holdledere, medlemmer, frivillige mv. 

Den første vagt – perioden fra oktober - december er primært brugt til samtaler, analysering, evalueringer, 
tilpasninger, oprydninger, optimeringer samt at genskabe og udbygge forskellige relationer   

Nu skal alle de fantastiske mennesker som alle er en del af noget større her i Jyllinge FC - tilbage i 
offensiven – og have de positive briller på igen. ”Tænke udvikling, og udvikling er lig med forandring” 

Hvordan! det har bestyrelsen sat i værk ved at genopfinde os som klub/forening igen – og den proces har vi 
sat turbo på, og er allerede godt i gang med – det gælder både sportsligt, økonomisk og ikke mindst socialt. 

Bestyrelsen og forretningsføreren er begyndt en proces hvor der arbejdes ud fra 5 nøgleord/begreber –   

Socialt ansvarlighed – Troværdighed – Dialog - Samarbejde – Kompetence -   

Dette skal gerne signaleres igennem alt det vi gør – og ligeledes gerne implementeres blandt trænere mv 

Dette vil medvirke til en stærk klubkultur og gode og hyggelige oplevelser – for alle                                     
samt skabe et kraftigere fællesskab          

Yderligere medvirke til et endnu bedre og stærkere træner miljø – (alle medlemmer piger eller drenge vil 
gerne udfordres og dermed udvikles)   

God og underholdende fodbold og e-sport og det vil resultere i Et bæredygtigt medlemskab – (fastholdelse)   

Vi har i bestyrelsen en fantastisk god dialog og et super godt samarbejde med Roskilde Kommune – JGI – 
Jyllinge hallen – DBU – DGI – JLK – JSK – Fodboldens Venner, og de øvrige sportsklubber under JGI 
paraplyen.  



Vi vil godt sige tusinde tak til alle frivillige omkring klubben – I gør en kæmpe, kæmpe indsats –  

– I gør Jyllinge til et bedre sted at være.. og jeres store indsats er værdsat af rigtig mange menneske og ikke 
mindst medlemmer i JFC. 

Lille indspark… Vi skal have endnu flere frivillige ind omkring klubben – DU kan hjælpe med at gøre en stor 
forskel – stor som lille….. opgaverne er mange og vildt forskellige -  alle hænder er hjerteligt velkomne til at 
hjælpe til med at gøre Jyllinge FC og JFC E-Sport til et bedre sted.       

Tak til alle sponsorerne som bakker op omkring klubben – ”Fordi I tror på os” 

Og vi ved desværre godt at I har været (glemt lidt) i den seneste tid – det beklager vi rigtigt meget.          
Men vi garanterer jer at vi fremadrettet arbejder efter princippet ”give and take” 

Især når man som virksomhed eller som privat udviser socialt ansvarlighed og bakker økonomisk op 
omkring Jyllinge FC fodbold og Jyllinge FC E-Sport 

Tak også til vores ”Blæksprutte” Thomas Elmar for en god dialog og et godt samarbejde 

Og Thomas…. Nu tager vi sammen det næste ryk, og viser at vi vil videre her i Jyllinge FC 

Her til sidst vil jeg gerne Takke til den øvrige bestyrelse for et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde 

faktisk til tider også ganske hyggeligt – og vi er allerede godt på vej mod noget større…                                    
til fælles og ikke mindst i alle medlemmernes interesse. 

Tak for ordet.   
 

3. Orientering om afdelingens økonomiske resultat på grundlag af de gennemførte aktiviteter. 

•  Årsresultat 2021 endte med et lille underskud af 1500,- i alt. 

4. Redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner for det kommende år, herunder hvorledes disse kan 
gennemføres rent økonomisk ud fra det fastlagt budget. 

Nyt træner set up - fra U12 og opefter 

JFC keeper Academy 2-årigt 

Fodbold skoler  

Hovedet - Kroppen og Klubben 

MiniMagi 

DGI uge 26 

Seniortur (Fodboldens Venner) 

Rema 1000 fælles bus fra Jyllinge (Fodboldens Venner) 

Sommerland Sjælland 

Tribune Stadionbane 



Sommerfest 18. juni                                                                                                                                                        for 
+18 for Jyllinge FC og JFC E-Sport (senior,veteran og super veteran – træner/holdledere - Sponsorer 

Udvikling og flytning af Jyllinge FC E-Sport 

Cafe åbent minimum fast tirsdag torsdag lørdag 

Fodboldlandskampe faste arrangementer i cafe 

8 stk Nye bordbænkesæt indløbes (Fodboldens venner) 

Kaffemaskine til en lækker kop friskbrygget kaffe (Fodboldens venner) 

Sponsorarrangementer  

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen forslag som blev sent til bestyrelsen i forbindelse med medlemsmødet. 

6. Valg af afdelingsbestyrelse. 
Følgende medlemmer var på valg: Torben Grünheit, Christina Jørgensen, Troels Nørgaard (alle er villige til 

genvalg) 

Ønsker ikke genvalg: Thomas Vikær Hermansen – Bestyrelsen ønsker ikke at pladsen genbesattes 

Alle nuværende medlemmer som stillede op til valg blev genvalgt for en 2-årig periode til bestyrelsen.  

Jyllinge FC bestyrelse består dermed af nedenstående: 

o Martin Jacobsen - Formand 
o Torben Grünheit 
o Torben Vestergaard 
o Christina Jørgensen 
o Troels Nørgaard 
o Torben Jørgensen 
o Brian Ditlev  
o Mogens Hallager 

7. Eventuelt.  
Ingen yderlige kommentar til eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 
Torben Grünheit 


