
 
 
Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2022 kl. 18.00 i klubhuset 
Tilstede fra bestyrelsen: Martin Jacobsen (MJ), Christina Jørgensen (CJ), Torben Grunheit (TG) (ref.), 
Thomas Elmar (TE), Troels Nørgaard (TN), Torben Vestergaard (TV) & Mogens Hallager (MH) 
 
Afbud: Torben Jørgensen (TJ) & Brian Ditlev (BD) 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

• Ingen anmærkninger til dagsorden. 
 

2. Opfølgning,  
Opfølgning og status på To-Do punkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
3. Status fra forretningsfører, bl.a. 

• Status over salg sponsorater 2022. TE gjorde rede for nuværende status på sponsorindtægter.  

• Status opgørelse over spillerlister fra trænere kontra medlemmer. Listerne blev delt ud til trænere og 
bliver bearbejdet. 

• Trænermøde. Planen er at afholde trænermøde mandag, den 15. august 

• Datoer indendørs fodboldstævner DBU i Jyllinge hallen. Lørdag uge 44/45 eller uge 4/5 2023. DBU 
vender tilbage 

• Status/handlingsplan Fodboldskole. 75 deltager allerede tilmeldt. Det er stadig plads – vi kan rumme 80 
deltager i alt.  

• Datoer og handlingsplan fodboldslandskampe arrangementer i Cafe. TE tager sagen. 

• Status børne og ungdomsafdeling. TE fremlagte nuværende børne og ungdomshold samt potentiale 
inkl. de nye kompetencetræning som er gratis i denne sæson. 

• Status Senior afd. God interesse og deltagelse i træning. Senior I er allerede rykket op til serie 1 – men 
spiller stadig om første pladsen. Senior 2 har også stadig mulighed for at rykke op til serie 3. 

• Opstart kompetence træning. Der bliver fremmedrettet tilbudt særkompetence træning hver onsdag 
indtil 28/9. 
 

4. Økonomi 

• Opgørelse debitorsaldoliste. TG gjorde rede for nuværende kontingent situation.  

• Jyske Bank. Klubbens nuværende konto bliver lukket og overført til AL-Bank inden sommerferiens 
slutning. 

• Budget. Der mangler stadig de seneste regninger som er ved at blive bogført hos JGI. Vi tager en 
budgetopfølgning til næste møde. 
 

5. JGI-RK Spraglehøj 

• Klubbens bestyrelse har valgt at bakke op sammen med JGI omkring JTK finansiering af 2 nye 
paddeltennis baner. JFC vil gerne styrke og støtte byens sportsfaciliteter for at fremme mulighederne  
til borgerne i Jyllinge  

• Status, opfølgning og samarbejde fremadrettet vedr. Jyllinge Erhvervsnetværk 



 
6. Jyllinge E-Sport  

• Jyllinge FC E-sport flytter til Jyllingehallerne til august måned og skal ligeledes udvikles yderligere 

• Handlings og ansvarsplan udføres hvad angår flytningen mv  
 
7. Sommerfest/ aktivitetsudvalg 

• Status og handlings-/ ansvarsplan for resterende punkter. 
o Maden er bestilt hos Kvickly  
o Prisliste. CJ laver prislister og printer dem i klubben. 
o Vi mødes til fælles borddækning, 17. juni @ kl. 19.30 i klubhuset 

• Årets træner, årets holdleder, årets frivillige, årets senior og super veteran spiller. Bestyrelsen har valgt 
årets frivillige som vil blive offentliggjort til sommerfesten.  
 

To-Do Liste: 

• Elektroniske låse. TV og TE følger op med IT adgang til kommunen. 

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

• Nyhedsbrev. BD sender brev efter sommerferien. 

• Kontakt Jyllinge Festival. MJ tager kontakten 

• Tribuneprojekt. Ansvarlig TE, TN 

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

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

• Kioskudvalg. Bevillinger. Ansvarlig: CJ, TG 

• Indkøbsaftaler og pengekasse til kiosken. Ansvarlig CJ 

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

• Børne/ungdomsråd op startes – Ansvarlig Gustav og TE  

• Sponsorprospekt opdatering - . Ansvarlig BD, og TE 

• JFC Jobbank/rekruttering. Ansvarlig MJ og TE  

• Kortbestilling AL Bank. Ansvarlig: TV og MJ 

• Opfølgning banetider samt indendørstider og kunstbanetider kommune Ansvarlig TE 

• Kraftig rengøring og afvaskning køkken og kiosk – Ansvar Cafe team 

• Oprydning/afhentning pantsække oppe og ved teknik rum Ansvarlig TE   

• Olie/maledag findes senest primo september vedr. Streetbane og store skur Ansvarlig TE og TN 

• White board opsætning 5 omklædningsrum (sponsor??) Ansvarlig TE   

• Aftale opbygning fysisk træning Ansvarlig MJ  
 

8. Evt.  

• Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt TORSDAG DEN 18 August kl. 1815 

• Fra september måned bliver møderne afholdt hver anden torsdag i måneden. 


