
JSF Generalforsamling 
Mandag den 28.01.2008 Kl. 19.00 i klublokalet 

 
Der var mødt 14 personer op. 
  
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
 Hugo Hørlykke 
2. Valg af stemmeudvalg 
 Carl & Knud 
3. Formandens beretning 
 
2007 har været et stille år, set fra min side. 
Jeg har været hængt op igennem længere tid, derfor blev afdelingsmødet i efteråret aflyst. 
For at sikre det ikke sker i 2008, vil jeg opfordrer til at vi sammen sørger for at få tilrettelagt dette 
møde, samt have en ansvarlig for udsendelse af dagsorden i god tid.  
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. 
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 2 bestyrelsesmøder og ingen afdelingsformandsmøde,  
Medlemstal: 74 
Økonomi og tilskud: 
Jeg vil overlade til kassereren, at redegøre for klubbens økonomi. 
Klublokalerne: 
Klublokalerne har været flittigt 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 afdelingerne. 
Bestyrelsen regner med at den enkelte afdelingsformand selv kommer ind på dette. 
Klubbladet: 
Vores 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 regnskabet for 2007 fremgår ikke en indtægt fra vores sponsorer, denne indtægt kommer først med 
i regnskabet fra 2008. 
DJF: 
I år deltog jeg på Repræsentantskabsmødet i Roskilde. 
Der var anderledes end det plejede, men et godt og konstruktiv møde. 
Vi har ikke nyt angående en motionscenter i Fredericia, vi afventer stadig svar fra DJF. 
DJFs repræsentantskabsmøde vedtog at lave om på reglerne, i stedet for at holde 
repræsentantskabsmøde hvert år, bliver dette afholdt hver andet år. 
Næste gang i 2009. 
I de øvrige år, vel der blive afholdt temamøder, hvor forskellige temaer kan komme op. 
Det er vedtaget at mødet i 2008 skal omhandle: 
”Hvordan får vi nye medlemmer i DJF”. 
 
FFFIF. 
Intet. 
  
4. Afdelingernes beretning 
Dart 

Vores placeringer har været nr.3, 4 & 6 

Dvs. 2 oprykkere til B rækken  

Vi har afholdt en arbejdsweekend hvor Toilet, Køkken og lokale er blevet gjort rent. 

Der afholdes turnering på lørdag i vores lokaler hvor der er sat max deltagelse på 40, og det 

forventer vi der kommer 

Der var stor ros fra formanden for at Dart afdelingen selv har afholdt en arbejdsweekend. 

 

Fodbold 
Vi deltager med et hold i Fag & firma plus vi er med i DJM inde og ude. 

Vi havde 3 spillere + en leder med til nordiske mesterskaber i brønby, hvor Danmark blev nr. 2 

Der er ikke været tilmeldt hold til yderligere stævner. 

Men der arbejdes fra Fag & Firma på at lave tiltag til et nyt stævne som hedder Futtsal her til 

foråret. 

 

Badminton: 

Der er kommet enkelte nye medlemmer 

Vi er typisk 12-16 spillere, det vi foretager os bliver skrevet i bladet. 

Vi har vundet i  fag & firma turneringen. 

Yderlige har vi haft 2 spillere med til de nordiske mesterskaber.  

Der var ros til Badminton afdelingen for at de altid skrev i bladet, samt for at man følte sig 

velkommen når man som ny kom ud og deltager i træningen. 

  

Skydning 

Det er blevet en rigtig hygge klub. Vi deltager ikke i de store aktiviteter. 

Vi er pt. ca. 7 mand til træning 

Banerne er lige blevet godkendt af politiet for 2007. 

 

Svømning 

Der er ikke sket de store ændringer omkring svømning. der er Ca. 15 medlemmer der har fået 

udleveret billetter. 



Der er desværre nedgang i besøgende fra diverse firmaer, så derfor er brug for at have flere med 

for at kunne bibeholde den gode ordning. Så der må meget gerne komme flere til. 

Sidste gang i 15 marts.  

 

Kegler 

Stadig 9 medlemmer der alle flittigt møder op til træning 

Der har været afholdt DJM i kegler 19 januar i Fredericia 

Her tog vi alle medaljer 

Mogens Eriksen blev nr. 1 og dansk mester 

Arne Nielsen blev nr. 2 

I 1.A rækken blev Ole C Hansen nr. 1 

I 1.B rækken blev Aksel Kjærgaard nr. 1. 

I hold blev Mogens, Arne, samt Vagn høj nr. 1. 

Efter stævnet var der sektionsmøde, og det var 25 gang Hugo var formand 

Han fortalte at da han startede var der 80 deltagere. 

Denne gang var vi 19 deltagere og 12-14 er pensionister så det går desværre i den forkerte retning 

 

Løb 

Ingen henvendelser 

 

Billard 

Vi er 4 mand hver tirsdag aften fast, men det er svært at skaffe nye medlemmer. 

Vi er godt tilfreds som det kører, men vi bruger kun det ene bord, så der er plads til flere. 

 
5. Regnskab ved kasser. 
Kasseren gennemgik regnskabet 
Der er et minus på årets resultat på 2315,15 kr., men at der er ca. 8000 kr. i værdi på øl og vand i 
beholdningen.  
Yderligere er sponsor indtægterne for 2007 ikke med i regnskabet da pengene først er blevet 
indkrævet i starten af 2008.01.28 Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
6. Indkomne forslag 
Der blev foreslået at droppe klub bladet i papir form, og i stedet sende nyhedsbreve ud. 
Dette pga. det er et stort stykke arbejde, og der blev stillet spørgsmåls tegn ved om det blev læst af 
ret mange. 
Dette blev diskuteret frem og tilbage med gode spørgsmål såsom: 
Hvad med sponsorerne.? 
Hvordan skulle nyhedsbrevene, sendes ud, og hvad med dem der ikke havde mail. 
Der blev stemt om forslaget og med 13 stemmer for og 1 imod, blev det vedtaget at bladet ikke 
fremover blev trykt men at der blev sendt nyhedsbreve ud via mail, og at formændene i de enkelte 
afdelinger foranledigede at dem uden mail kunne få nyhedsbrevene i papirform. 
Og at nyhedsbrevene evt. kunne hænges op de steder hvor bladet normalt kom ud.  
 
7. Valg. 
a. Kasserer Klaus Jensen genvalgt 
b. Nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. Henny Nielsen blev foreslået og valgt. 
c. 2. suppleant : der var ikke hørt noget fra tidligere suppleant : Vakant 
d. 1. revisor Henny Nielsen genvalgt. 



e. revisor supleant : Ove Hansen blev foreslået og valgt 
f. Fanebærer : Hugo Hørlyck genvalgt 
 
8. Uddeling af hædersbevisninger 
Willy Klausens Jubilæumspokal gik til Knud 
Årets JSF´er blev Ida Jensen. 
 
9. Eventuelt 
Kim Petersen ville høre hvordan det gik med de penge der blev søgt om til restaurering af 
lokalerne.? 
Formanden: Der er ikke modtaget nogen skriftlig anmodning til bestyrelsen om at søge nogen 
penge, derfor var dette ikke gjort, men bestyrelsen vil undersøge mulighederne omkring dette. 
  


