
 
 
Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 5. maj 2022 kl. 18.30 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) 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

• Ingen anmærkninger til dagsorden. 

2. Opfølgning, gennemgang og status på To-Do punkter fra sidste bestyrelsesmøde  

 

3. Status fra forretningsfører, bl.a. 

• Spillerlister fra trænere for Fodbold og E-Sport på aktive spillere. Trænere sender lister til TE 
Som gennemgår disse sammen holdt med IT systemet medlemmer Ansvarlig: TE & trænere 

• Gennemgang og status udvalg.  

• Praktisk udvalg. Ang. tribunebygning er der ansøgt og proces er i gang, beregninger udføres  

• Der afholdes personligt status møde med MJ senere i maj måned 

• Status på trænere og afdelinger 

• Fælles beslutning om at udskyde Børne-Ungdomsråd til efter sommerferien 

• Nyt team Tina og Henrik i cafe er opstart den 1/5 – åbent tirsdag, torsdag og lørdag  

4. Roskilde kommune/ JGI 

• Der er blev vedtaget nye vedtægter i JGI regi som allerede er indsat på JFC webside. 

• MJ har afholdt møde med ansvarlig for materiel afdelingen RK 

• Der er blevet aftalt udbedring af huller på kunstbanen. 

• Der er også aftalt flytning af hjertestarter til udvendig    

• Roskilde kommune. Der er aftalt møde med Roskilde kultur-/idrætsudvalg som kommer til Spraglehøj   

5. Økonomi 

• Rykkerliste samt procedure ang. indbetalinger bank mv. Fremmedrettet bliver der fulgt op hver måned 
med relevante trænere og holdleder hvis en spiller ikke har betalt kontingent. Ansvarlig: Torben G  

• Ekstrakonto til kontingenter DBU. Der blev lavet et ny kontingentkonto hos AL-Bank  

6. Jyllinge E-Sport  

• Jyllinge FC E-sport. MJ gav status på handlingsplan 
 
 



 
7. Sommerfest/ aktivitetsudvalg 

Følgende er inviteret til sommerfest lørdag den 18. juni 2022 

Holdledere, Trænere, Frivillige omkring klubben, JFC E-Sport, JFC bestyrelse, forretningsfører, sponsorer 
samt Bestyrelse Fodboldens Venner. 

Seniorafdeling, fodbold fitness Damer, veteran/superveteran afdeling og JSK bestyrelse 

Husk sidste frist for tilmelding til sommerfesten er 18. maj 

 

8. Årets træner, årets holdleder, årets frivillige, årets senior og super veteran spiller 

• Disse bliver offentliggjort og fejret til sommerfesten   
 

To-Do Liste: 

• Tilskud RIU uddannelse. Ansvarlig TV 

• Elektroniske låse. Ansvarlig MJ og TE 

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

• Nyhedsbrev inden sommerferien. Ansvarlig BD 

• Sommerfest. Planlægningsmøde afholdes 19/5. Ansvarlig CJ, TE, MJ  

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

• Tribuneprojekt. Ansvarlig TE, TN 

• 2 personer til sponsor/kommercielt udvalg – Ansvarlig TE og MJ 

• Praktisk udvalg. Specielt belastningsgodkendelse til tribunen søges. Ansvarlig: TE. 

• Kioskudvalg. Dokumentmappen for kiosken skal laves. Ansvarlig: CJ 

• Indkøbsaftaler og pengekasse til kiosken. Ansvarlig CJ 

• Landskampe arrangementer Cafe – Ansvarlig TE, CJ, MJ – Cafe team 

• Børne/ungdomsråd udskudt til efter sommerferien – Ansvarlig Gustav og TE)  

• Sponsorprospekt web side - . Ansvarlig BD, og TE 

• JFC Jobbank/rekruttering. Ansvarlig MJ og TE  

• Indendørsfodbold stævner DBU mv. Ansvarlig: TE  

• Indkøb Kaffemaskine Cafe Ansvarlig TE og MJ 

• Restance Medlemmer kontingenter. Ansvarlig TG, TE  

• Kortbestilling AL Bank. Ansvarlig: TV og MJ 

• Ny ”glemmeboks” til klubhuset. Ansvarlig: TE 

• Maling af de store kabeltromler og flytning af disse. Ansvarlig: TN og TE 

• Opstart af infoskærm ved hovedindgang - Info om tidspunkter, kampe, Baner, omklædningsrum, Ans. TE 
• Indkøb af 5 stk. krukker som opfyldes med sand til cigaret skodder - gamle ulækre og defekte 

askebæger smides ud. Ans. TE 
• Ukrudt bakke og fliser område omkring klubhus renses/fjernes Ansvarlig TE 
• Indkaldelse træner/holdledermøde medio august måned ansvarlig TE og MJ 

9. Evt.  

• Næste bestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2022 kl. 18.00 i klubhuset. 

• Hjørneflag skal ind efter brug – især på stadionbanen klage modtaget fra RK 

 


