
 
 
Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 13. oktober 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) 
 
Afbud: Mogens Hallager (MH), Torben Vestergaard (TV), Torben Jørgensen (TJ) & Brian Ditlev (BD) 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

• Ingen anmærkninger til dagsordenen. 

2. Info og status fra forretningsfører 

• Daglig drift og sponsorater 

• Børne/Ungdom 
o Mangel på trænere pga. stop 
o Udfordringer på et par årgange omkring børnefodbolden 

• Materiale 
o Der mangler bolde U14 piger.    

 
3. Opfølgning to do fra sidste møde 

• Gennemgang og status på diverse punkter fra sidste møde – Nedenstående er særligt at bemærke 

• Det blev vedtaget at der pr. 1/11 vil være et indmeldelsesgebyr på kr. 150,- for E-Sport inkl. 1 klubtrøje 
m/logo – Samtidigt blev der besluttet et indmeldelsesgebyr på kr. 275,- Inkl. Et JFC træningspakke 1 
bestående af trøje m/logo, korte bukser og lange strømper. 

• Påbegyndelse montering af software og elektroniske låse torsdag den 3. november kl. 0900, det blev 
ligeledes vedtaget at udbygge systemet med det samme med alarmanlæg 

• E-Sport opstarter med Fifa efter efterårsferien – Træner PHILLIP – Mandag starter CLARA CSGO 

• E-Sport udvalg består hermed af Mathias, Thomas, Michael, Torben G og Martin    
 
4. Økonomi 

• Opgørelse debitorsaldoliste. TG gjorde rede for nuværende kontingent situation. De seneste uger blev 
det udestående kontingent reduceret markant. Sammentidligt blev der sendt rykkere for de sidste 
manglende indbetalinger i uge 41.  

• Budget 2023. Det igen tid for at tale om budget for det kommende år. Der bliver sat et budgetmøde op 
ultimo november. Ansvarlig TG, TV, TJ og MJ 

5. Jyllinge FC fremtid og bæredygtigt medlemskab                                                                                                  

• MJ fremlagde ny organisation, strategi og handlingsplan for Jyllinge FC 

• Plan baseret på værdiskabende ændringer med udvikling og ekstra fokus på børne, ungdoms og træner 
miljø – til gavn og glæde for alle i og omkring Jyllinge FC. 



• Masser af dialog omkring planen – som efterfølgende blev godkendt og vedtaget. Der var også 
modtaget skriftligt godkendelse og givet fuldt mandat af de fraværende bestyrelsesmedlemmer på 
mødet.  

 

6. To-Do Liste: 

• Indendørs og 2 stævner. Vi mangler en koordinator fra bestyrelsen til disse aktiviteter. Pga. af fravær på 
dagen tager vi stillingen til det i det kommende bestyrelsesmøde. Ansvarlig alle 

• Der skal allerede nu meldes ud om aflyste indendørs tider i Jyllingehallerne – Ansvar TE  

• Fodbold-vm november/ december. Vi ville meget gerne vise Danmarks kampe live på TV i klubhuset. 
Der udarbejdes en plan hvilke kampe der skal vises. Der bliver bekendtgjort mere efter det næste 
bestyrelsesmøde. Ansvarlig alle 

• Julearrangement JFC. Der overvejes at lave et julearrangement til klubbens børne og 
ungdomsafdelinger. Christina kontakter aktivitetsudvalg Ansvarlig CJ 

• Cafe og stort lokale. Skal males og fremskaffelse af Ikea reol med hjul, sofa, TV og lidt plante miljø 
Ansvarlig CJ, TN og MJ. 

• Esport. Der bliver afholdt gratis prøve træning i november/ december for FIFA spillet som bliver 
kommunikeret ud via de sociale medier. Ansvarlig E-Sport udvalg  

• Der forventes at corona situation muligvis kunne forværres i løbet af vinteren. Derfor skal klubben 
allerede nu så småt være forberedt på sprit, afstand og mulige generelle anbefalinger 
 
I tilfælde at man selv eller ens barn/ unge er smittet med Covid, så opfordres det på det kraftigste til 
at man selvfølgelig bliver hjemme.     
 

• Computerprogram til nyt låsesystem. Programmet til det ny låsesystem bliver installeret torsdag, den 
3/11 i klubhuset hvorefter der findes et nye tidspunkt hvor alle låsene bliver udskiftet.  Det er vigtigt at 
der vil være mindst 3 personer tilstede ved instruktionen af systemet Ansvarlig ALLE 

• Hjertestartertræning. Der overvejes om der kan tilbydes et førstehjælpskursus til trænere og frivillige 
Det bliver undersøgt nærmere – Ansvarlig CJ 

• MJ Indkalder til møde med de nye personer som er blevet ansat i RK – Ansvarlig MJ 

• Demo aften JSK og JFC fyrværkerisalg – Ansvarlig TE og MJ 

• Implementering af bæredygtigt medlemskab del 1 og 2 – Ansvar MJ 
 

 

Næste bestyrelsesmøde. Torsdag, 3. november 2022 KL. 18.15 i klubhuset 


