
 
 
Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2022 kl. 18.15 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 dagsordenen. 

2. Info og status 

• Seniorafdeling 
Træning for den nye sæson er begyndt. Der var meget god stemning og opbakning fra spillernes side. I 
august blev der også dannet et ny U19 hold – hvor der var 32 spillere til det første træning. Holdet 
kunne også tiltrække en del ”tidligere” spiller fra klubben som er genbegyndt igen. Gustav er trådt til 
som hjælpetrænere og assisterer Martin Andersen med det nydannede U19 hold.  

• Trænermøde 
Der blev afholdt et fælles trænermøde i starten af august hvor der også var god deltagelse og 
opbakning. Fremmedrettet skal der fokuseres mere på JFC værdier for at skabe en fælles kultur.  
 

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

• Det er dog lige værd at nævne at der er lidt udfordringer med at få opkobling til RK It-systemer. Der 
arbejdes på alternative løsninger    
 

4. Økonomi 

• Opgørelse debitorsaldoliste. TG gjorde rede for nuværende kontingent situation. Der mangler stadig en 
del kontingentbetatinger. Der sendes rykker ud i næste uge. Ansvarlig TG 

• Bestyrelsen blev enige om at opkræve et indmeldelsesgebyr for Fodbold og E-Sport (opstart 1-10) 
(træningssæt fodbold og trøje E-Sport)  

• Sponsorsalg 2022. Der er for lidt aktivitet omkring sponsor salg – ”Der skal trædes på speederen” 

• Status første halvår. Resultatet for første halvår 2022 bliver sendt til bestyrelsen snarest – Ansvarlig TV 
 

5 Jyllinge E-Sport  

• MJ foreslog en ny kontingentordning for Jyllinge E-Sport. Desuden vil spillere få en ”kamptrøje” som en 
del af medlemskabet. For at skærpe aktiviteten yderligere -  bliver der afholdt ”gratis” træning hver 
onsdag indtil efterårsferien. Samtidigt vil der blive opstart af to nye spil ”Fortnite” og ”Fifa”. 
Handlingsplan godkendt 

• JFC E-Sport flytter til Jyllingehallerne ultimo august – Ansvarlig Thomas, Mathias og MJ 

 
 
 



 
To-Do Liste: 

• Landspokalkamp mod Næstved.  
  

o Bolddrenge/piger. Ansvarlig TE 
o Kontakt Næstved MJ ansvarlig 
o Politiet skal informeres og spørges om råd. MJ tager kontakten. 
o Madvarer og sodavand Ansvarlig Christina og Cafe 
o Betaling Kvickly Ansvarlig TV 
o Fadøl – MJ Bestiller 
o Presse/ TV. TE sender presseudmeldelse 
o Skrald/ affald. Der sættes ekstra spande op ved omklædningsrum. Ansvarlig TE 
o Min. 5-6 personer fra 2. og 3 senior hjælp Cafe, Mad, opstilling, oprydning Ansvarlig TE  

 
 

• Landskampe i cafe september måned. Ansvarlig TJ – TE og Cafe 
o 22/9 Kroatien og 25/9 Frankrig (max 90 personer pris 50,- pr. stk inkl. 1 øl/vand og pølse) 

 

• Indendørstider og stævner. Ansvarlig TJ og TE 

• Kontingenter mv.  
o Kontingentpriser skal tilrettes klub Office og webside (børnehold og seniorhold). Ansvarlig TG 
o Indmeldingsgebyr opstart 1-10 – Ansvarlig TG og MJ 

  

• Politikker og retningslinjer skal opgraderes (står på websiden). Ansvarlig TJ  

• Sponsorkoncepter og justeringer bliver fremlagt til næste møde. Ansvarlig TJ og TE 

• Pige/dame udvalg. Der skal mere fokus på pige/dame fodbold. Ansvarlig TJ og CJ danner et udvalg 

• Priser i Cafe justeres – Ansvarlig CJ og Cafe 
 

• Bif samarbejde og aktiviteter bliver ikke brugt optimalt – der skal findes en medansvarlig til konceptet  
ansvarlig MJ og TE 

• Stor udskiftning og nye mennesker ansat Roskilde Kommune – Ansvarlig MJ 

• Kontakt og dialog Brentford FC Ansvarlig MJ  

• Træbeskyttelse/olie stort skur + sider rundt på streetbane trænger – Ansvarlig TN og TE senest 
september 
  

• Opgørelse og liste laves over manglende trænings materialer, hjørneflag, bolde mm – sendes til 
bestyrelse senest 1/10 Ansvarlig TE 

 

• Indsamling af informationer og børneattester på alle frivillige omkring JFC – sendes til MJ og Julie JGI 
senest 8 september - Ansvarlig TE 

• Klubtrøjer (rammer) ophænges pænt i stort lokale Ansvarlig TE 

• Kasser fra computer afmonteres (Esport) Ansvarlig MJ 
 

• Grønne planter klippes og fjernes fra vinduer, døre og lysninger – Ansvarlig TE 

• Bedre rengøring af omklædningsrum inkl. toiletter – tømning af krukker skodder mv (Skal ikke stå ved 
hovedindgang) affald område samt nedtagning af gamle bannere samt fastgørelse af intakte aktive 
bannere. Opsætning af skilte i rammer foran kontor med nyttige oplysninger og nyheder Ansvarlig TE 

• Få afhentet 7 store pant sække med tomme dåser – få tjekket bank oplysninger med aftager i samråd 
med TV. Ansvarlig TE  



 
 
Næste bestyrelsesmøde. Afholdes torsdag 13. oktober 2022 kl. 18.15 i klubhuset 


