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Referat fra JSFs generalforsamling, mandag d. 26 februar 2007 kl. 19.00 i klublokalet. 
 

1. Jan Nymann bød velkommen og foreslog Ida Jensen som dirigent. 
2. Stemmeudvalg bestod af Ove Clausen og Ove Kristensen. Det blev konstateret at der var fremmødt 25 personer 
3. 2006 har været et år, som har været præget af jubilæum. 

Først havde DJF 60 års jubilæum i januar, hvor der blev holdt reception i København.  
Der var JSF repræsenteret af undertegnede. 
Senere i juni holdt DJF stor aktivitetsdag i Fredericia, med efterfølgende fest. JSF var repræsenteret af 20 
medlemmer. 
D. 01 okt. havde vi selv 60 års jubilæums fest. Det fejrede vi dagen før. Startede med at samle alle til bowling, 
hvor alle kom til at bowle med nogle andre medlemmer i JSF som vi ikke kendte i forvejen. Senere på dagen 
var der fest. Vi var ca. 50 inkl. Påhæng, det var i underkanten af hvad vi havde forventet, men os der kom, 
havde en rigtig god dag. 
Tak til festudvalget: Henrik, Henny og undertegnede. 
Tak til Henny for alle billederne, som blev taget. 
Og tillykke til alle dem som vandt en præmie i vores lotteri, samt en stor tak til vores sponsorer som havde 
sponseret mange flotte præmier. Her også en stor tak til Henrik, for at have sørget for de fleste præmierne. 
JSF har været rigt repræsenteret ved en del arrangementer i det forløbne år, dette vil hver enkelt 
afdelingsformand komme ind på. 
Herfra skal der lyde en stor tak til alle afdelingsformænd for den store indsats i har ydet i det forgange år. 
Endvidere skal lyde en stor anerkendelse til de deltagende spillere i de forskellige afdelinger, tak for indsatsen i 
det forgange år. 
De fleste af årets begivenheder er blevet beskrevet i klubbens blad. Medlemsbladet er til for alle, så brug det, 
det er det vi har bladet til. Så send indlæg m.m. Til Jens + kig forbi vores hjemmeside som hedder www.j-s-f.dk 
Der er blevet udarbejdet materiale til potentielle nye medlemmer, dvs. hvis i kender nogle nye ansigter i DSB, 
Railion og Banedanmark kan i ved henvendelse til undertegnede få udleveret flg. 
Sidste nummer af vores klubblad. 
Folderen ” Velkommen til JSF ” 
JSF`s love. 
Oversigt over træningstider + kontaktpersoner. 
Møder: 
Bestyrelsen har afholdt 1 bestyrelsesmøde og ingen afdelingsformandsmøde, for at sikre der bliver afholdt et 
møde med afdelingsformændene, vil jeg allerede sætte dato for vores møde i 2007:   mandag d. 22 okt. 
Derudover blev der afholdt 3 møder i festudvalget angående vores jubilæum. 
Medlemstal: 74 
Økonomi og tilskud: 
Jeg vil overlade til bestyrelsen at redegøre for klubbens økonomi. 
Klublokalerne: 
Klublokalerne har været flittig brugt. Det betyder også meget slæben med øl og vand, tak til dem som har 
hjulpet med til dette. 
Afdelingerne: 
Den enkelte afdelingsformand vil selv komme med en beretning om det forløbne år. Der er dog stadig en del 
problemer med fremmødet i den enkelte afdeling. Dog er der 2 afdelinger som har fremgang, billard og 
skydning. Bestyrelsen regner med at den enkelte afdelingsformand selv kommer ind på dette. 
Klubbladet: 
Vores nye og flotte klubblad kører og fungerer godt. 
3 store tak skal lyde fra bestyrelsen,  
Til Jens for at få lavet bladet  
Til Ida for at få trygt bladet. 
Til Ove for at træde i pedalerne og bringe dem ud. 
I klubbladet har vi haft 9 annoncer i 2006, dette burde give en indtægt på 4500 kr. til klubben, men det er ikke 
alle der har betalt, derfor sætter vi fokus på dette i 2007, samt for indkrævet vores gæld. 
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2 sponsorer siger farvel: Vesterbrogades pølsevogn samt Hyandai. 
DJF: 
I år deltog jeg på Repræsentantskabsmødet i Roskilde. 
Der var anderledes end det plejede, men et godt og konstruktiv møde. 
Vi afventer stadig svar fra DJF om vi får et motionscenter i Fredericia. 
Vi har foreslået DJF, at den gamle DSB restaurant kunne bruges, med en trappe ned til vores lokaler. Så vi får 
et stort motionscenter, men status kender vi ikke. 
Christian Hagensen holder møde med DSB . Nærmere info på vores hjemmeside + i bladet vil komme. 

4. Afdelingsformændene aflagde beretning om årets gang – disse ting har i årets løb været skitserer i blad og på 
hjemmeside. 
I forbindelse med Dart afdelingens beretning blev der stillet spørgsmålstegn ved om dartafdelingen var for 
lukket, men afdelingen forklarede at man ikke kunne tilmelde nye spillere under afviklingen af turneringerne, 
men interesserede er naturligvis velkomne og vil blive indlemmet i turneringerne når muligheden byder sig. 

5. Regnskab. Da Kasseren trak sig kort før første generalforsamling i Januar, stod formanden for fremlæggelse af 
regnskabet. Regnskabet blev runddelt til gennemsyn. Der blev spurgte til posterne med kr. 29, som er husleje 
for kælderlokalerne. Regnskabet blev godkendt. 

6. Indkomne forslag: 
a. Forslaget gik på at gæstemedlemmer, altså medlemmer som ikke er medarbejdere i en jernbane 

relateret virksomhed, kan være med i bestyrelsen. Forslaget sagde at der max kan være 2 
gæstemedlemmer (inkl. suppleanter) og at disse ikke kan bestride formands og næstformands posterne. 
En længere diskussion for og imod udspandt sig, idet enkelte var bange for at klubben blev for åben, 
så gæstemedlemmerne kunne få overtaget i klubben, men da vi jo sad ved anden generalforsamling 
fordi der ikke var folk til bestyrelsen, så de fleste det som en større mulighed for at stable en bestyrelse 
på benene. 
Forslaget blev vedtaget med 18 for og 1 imod, af de stemmeberettigede medlemmer. 

b. Forslag om depositum ved udlejning af kælderen, da Dartafdelingen har oplevet at der ikke bliver 
gjort ordentligt rent. Efter diskussion valgte man at trække forslaget idet bestyrelsen lovede at tage 
emnet med på først kommende bestyrelsesmøde. 

c. Dart afdelingen stillede forslag om at afdelingerne på skift hjalp med at slæbe øl i kælderen, selvom 
dart aftager de fleste øl, nyder andre afdelinger godt af dart afdelingens økonomi. Efter diskussion 
valgte man at trække forslaget idet bestyrelsen lovede at tage emnet med på først kommende 
bestyrelsesmøde. 

d.  Der var stillet forslag om at vakante bestyrelsesposter kunne sætte på valg for et år, hvis den 
pågældende person var trådt ud af bestyrelsen. Efter diskussion blev man enige om at de generelle 
regler for bestyrelser allerede dækker disse tilfælde ind, og forslaget blev derfor trukket tilbage. 

7. Valg 
a. Formand: genvalg til Jan Nymann 
b. Kasserer: Klaus Jensen 
c. Bestyrelsesmedlem for 2 år: afstemning da 3 personer meldte sig. Valgt blev Per Mikkelsen, Fodbold 
d. Bestyrelsesmedlem for 2 år: afstemning da 2 personer meldte sig. Valgt blev gæstemedlem Hardy 

Nicolaisen, Skydning 
e. Bestyrelsesmedlem for 1 år: afstemning da 2 personer meldte sig. Valgt blev Michael Hansen, 

Badminton 
f. 1. suppleant: Frank Nielsen, gæstemedlem, dart 
g. 2. suppleant: Svend Koch, dart 
h. Revisor: genvalg til Arne Ring 

8. Hædersbevisninger 
a. Formanden uddelte erindringsbægre til hædersbevisningerne for 2005, hhv. Per Mikkelsen (årets 

klubnavn) og Henrik Frederiksen (Willy Clausens jubilæumspokal) 
b. Årets klubnavn 2006. 

En vandrepokal som er indstiftet i 1996 
Pokalen skal hvert år – til og med år 2021 ved klubbens 75 års jubilæum – på den ordinære 
generalforsamling efter indstilling fra afdelingsformændene tildeles et medlem, som i kraft af sine 
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personlige egenskaber og præsentationer har vist sig som en værdig repræsentant for klubben. 
Vedkommende som modtager pokalen i år deltager aktiv i klubben. 
Vedkommende har altid et godt humør, og har en kvik bemærkning. 
Desuden stiller vedkommende sig også til rådighed, tit med ganske kort varsel. 
Vedkommende yder altid 100% og kæmper til sidste fløjt, og denne kampgejst fighterånd smitter af på 
de øvrige. 
Dette gør også at vedkommende er yderst vellidt af med og modspillere, og betegnes som en rigtig 
god kammerat og sportsmand. 
Vedkommende deltager altid i afdelingens fællesarrangementer. 
Vedkommende deltager også i fag og firma turneringer. 
Vedkommende har været medlem af JSF i mange, mange år, og efter vedkommende er holdt op med 
at arbejde, hjælper vedkommende også JSF, med at bringe vores klubblad ud til vores medlemmer. 
Kampgejsten, sports- og fighterånden gør ham til en velfortjent modtager af pokalen som årets JSF`er. 
Og med disse velfortjente ord vil jeg bekendtgøre Årets klubnavn som er fra badminton afdelingen: 
Ove Kristensen. 

c. Willy Clausens jubilæumspokal. 
Pokalen skal hvert år – til og med år 2021 ved klubbens 75 års jubilæum – på den ordinære 
generalforsamling efter bestyrelsens afgørelses tildeles et medlem, som ved aktiv deltagelse og 
initiativ har været klubben en god og værdig repræsentant. 
I vores indstilling til dette års hæder lyder det: 
Vi har valgt at give pokalen til en person som gør en stor indsats for JSF. 
En person som er flittig i sin afdeling. 
En person som er aktiv i JSF. 
Vi vil gerne fremhæve vedkommende, da vedkommende har bidraget til, at der er kommet mere liv i 
afdelingen. 
Vedkommende er endvidere yderst aktiv i vores forening. 
Vedkommende er endvidere en yderst vellidt kammerat. 
Det er derfor mig en stor glæde, at kunne overrække Villy Klavsen’s jubilæumspokal til Tommy 
Hansen fra skyde afdelingen. 
Den er meget fortjent.  
Tommy var desværre ikke til stede hvorfor afdelingsformanden for skydeafdelingen modtog pokalen 
på vegne af Tommy. 

9. Eventuelt. 
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Kim Holst og Henrik Frederiksen for samarbejdet og 
overbragte 3 flaske vin. 
Formanden takkede blad holdet, Ove, Ida & Jens og overbragte 3 flaske vin. 

 
 
 
 
Referant Jens Tackmann. 
 


