
Referat fra - Generalforsamling i Jernløse Boldklub - 

Onsdag den 7. november kl. 19.00 i Jernløsehallen – vi 

mødes i Cafeteriet. 

 

Forslag der ønskes behandlet skal være sendt til bestyrelsen på mail 

administrator@jernloeseboldklub.dk senest 8 dage før mødet.  

 

 

 

 

 

1. Valg af dirigent 

Peter Nilsson 

 

2. Valg af referent 

Anna Huge-Christensen 

 

3. Valg af 2 stemmetællere 

Jakob Lykholt og Michael Pettersson 

 

4. Bestyrelsens beretning ved formand Dennis Bendorff 

 

Årsberetning ved formanden d. 07.11.18: 

Ja, så er det jo tid til årsberetningen i Jernløse Boldklub og det har i bund og grund været et fint år. 

Efter lidt udskiftning i bestyrelsen ved sidste generalforsamling, skulle vi lige finde hinanden og vi forsøgte 

at opdele arbejdsopgaverne i klubben i nogen underudvalg, således den enkelte udvalgsansvarlig fik 

råderum til at håndtere udvalget og blot skulle rapportere til bestyrelsen og dermed mindske 

arbejdsbyrden for det enkelte bestyrelsesmedlem. Om planen var en succes er lidt usagt, men faktum blev i 

hvert fald at vi følte at vi begyndte at vide mindre og mindre om hvad der foregik i klubben, så i stedet for 

de planlagte bestyrelsesmøder hver anden måned, gik vi tilbage til at afholde dem hver måned. Om 

underudvalgene skal fortsætte på samme måde, er noget vi må tage når den nye bestyrelse er sat. 

Henover året er der alligevel foregået en del, 

Vores opstartsstævne blev aflyst grundet lukning af banerne – En lille bet til en start, da vi havde regnet 

overskuddet fra stævnet ind i budgettet, men mest ærgerligt fordi vores kære børn ikke fik mulighed for at 

deltage/spille i vores årlige stævne på hjemmebane. 

Vi har fået vores E-Sports afdeling i gang med ugentlig træning. Træningen foregår på den måde at de 

logger på en fælles server og deltager i træningen hjemmefra på egen computer. Det er dog ikke optimalt 

jf. Jimmi og Ricki, da de på den måde går glip af det sociale fællesskab med at sidde sammen, hvorfor de 

har ytret ønske om at finde et fast lokale hvor E-Sport kan hører til. Det er dog en svær ting at løse, men vi 

arbejder stille og roligt på sagen. 

Samarbejdet med Undløse kører også stille og roligt, men det er en hård opgave og kræver meget arbejde, 

idet der er meget der skal koordineres omkring kontingent, trænere og deres godtgørelse, hvor skal der 
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trænes og spilles kampe osv. Vi har også erfaret at en del af JBK spillerne ikke møder op til træninger der 

foregår i Undløse pga. transport – Så der er meget der skal tages højde for, og det er et af de helt store 

samtaleemner på stort set hvert bestyrelsesmøde. 

Opgaven som sportslig ansvarlig viste sig at være en større opgave end vi havde regnet med, og derfor fik vi 

indlemmet Carsten og han indvilgede i at prøve at samle de små årgange. Carsten kom med en masse 

forslag, herunder at vi forsøgte at etablere et børneudvalg – Men det gik desværre ikke som ønsket da 

ingen forældre meldte sig til udvalget, hvorfor det faldt lidt til jorden igen. 

Vi har et par gange haft mulighed for at starte endnu en årgang op henover året, men problemet er at vi 

mangler trænere og har svært ved at skaffe nye trænere, de hænger desværre ikke på træerne, og det vi 

typisk ser, er at det er forældre der selv har børn i årgangene der er trænere for holdene. Det er bestemt 

ikke fordi det er et problem, for det er dejligt når forældre engagere sig i børnenes fritidsaktiviteter, men 

det viser bare et billede af hvad der skal til for at skaffe trænere. 

Det bringer mig videre til den frivillige indsats i klubben – Det skal ikke menes som et surt opstød, men også 

her har vi virkelig svært ved at samle kræfter til at hjælpe når det er nødvendigt og det er nok bare sådan 

det er i dagens Danmark – En lille positiv ting er dog, at vi er den foreningen der stiller flest frivillige til at 

hjælpe Støtten. 

Vi er også gået i samarbejde med Badminton, Håndbold, Gymnastikken og Skolen om at indgå i 

Fællesskabet Jernløse, som har til formål at drive Jernløsehallen, herunder selv ansætte en 

servicemedarbejder. Projektet er spændende og vi forventer os meget af det på sigt. 

 

Sidste nye skud af tiltag, er at vi er i gang med at etablere en venskabsklub i Sverige, hvor vi er i dialog om 

at tage alle vores ungdomshold med derop og besøge dem til marts – Det er dog så nyt, så vi pt. ikke kan 

sige så meget mere. 

Når alle de ting/tiltag nu er sagt, så er vi også et sted, hvor vi er begyndt at snakke om hvad Jernløse 

Boldklub skal være, og indtil videre er vi nået til at det skal være en klub der tilbyder Fodbold og E-Sport til 

byens borgere – Vi er en breddeklub og skal fortsætte med at være det. 

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke støtten, bankoen og vores sponsorer for de midler de 

tilfører klubben – De er bestemt ikke uden betydning for at vi kan drive en fodboldklub med fornuftige 

kontingenter til medlemmerne. 

 

 

5. Gennemgang af revideret regnskab samt godkendelse af dette ved kasserer Jonas 

Vestergaard 

Godkendt 

 

6. Ændring af vedtægter – E-sport – se vedtægterne på hjemmesiden 

Godkendt  

 

7. Behandling af indkomne forslag 

Ikke modtaget nogle forslag 

 

8. Valg af bestyrelse – på valg er: 

Jonas Vestergaard – ønsker genvalg 

Allan Johannesen – ønsker genvalg 

Berith Hvid Jensen – ønsker ikke genvalg 

Janne Lorenzen – trækker sig et år før tid 



 

Ifølge vedtægter består bestyrelsen af 5-7 medlemmer. Vi forsøger  

at fortsætte med 5 medlemmer: 

Dennis Bendorff, Allan Johannesen, Jonas Vestergård,  

Dennis Buhl Andersen og Anna Huge-Christensen 

 

9. Valg af 2 suppleanter 

Claus Breining Jørgensen 

Peter Nilsson 

 

10. Valg af 2 revisorer 

Carsten Jensen 

Susanne Johannesen 

 

11. Valg af 1 revisorsuppleant 

Ricki Guldhammer 

 

12. Eventuelt 

Tak til Janne og Berith for deres store indsats i klubben igennem en del år. 

 

 


