
Jernbanens Sportsklub Fredericia  
 

Generalforsamling 
 
Mandag den 26.01.2009, Kl. 19.00 i klublokalet 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Formandens beretning 
4. Afdelingernes beretning 
5. Regnskab ved kassereren 
6. Indkomne forslag 
7. Valg. 

a. Formand Jan Nymann (modtager genvalg) 
b. Bestyrelsesmedlem Per Mikkelsen (modtager genvalg) 
c. Bestyrelsesmedlem Hardy K Nikolaisen (modtager genvalg) 
d. 1. suppleant Frank Nielsen (modtager genvalg) 
e. 1. revisor Arne Ring Petersen (modtager genvalg) 
f. Fanebærer Hugo Hørlyck 

8. Uddeling af hædersbevisninger 
9. Eventuelt 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Valg af dirigent 
Ove blev valgt 
 
2. Valg af stemmeudvalg 
Ove K 
 
3. Formandens beretning 
2007 har været et stille år. 
Dog har vi mistet et af vores æresmedlemmer Henning Sørensen, jeg har ikke selv personligt 
kendt Henning, men når man opnår at blive æresmedlem, har han gjort et stort stykke arbejde 
i klubben, dette vil vi sige tak for. 
Ære Hennings minde. 
 
Jeg vil sige tak til Hugo for at bære fanen, ved Hennings bisættelse. 
 
Hver enkelt afdelingsformænd vil komme ind på hvad der sker i afdelingerne, samt vores 
kasser vil komme med en regnskabsoversigt, så det vil jeg ikke komme ind på. 
 



Så vil jeg sige tak til Carl, for din indsats med at få nyt billard klæde på. 
 
Ellers vil jeg sige tal til alle medlemmer for at være så aktive i jeres respektive afdelinger. 
Også en tak for at i har repræsenteret JSF flittigt i det forløbne år. 
Der skal også lyde en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer og afdelingsformændenes 
indsats i den forgangne år. 
Det er også vores første år med et nyhedsbrev, som har erstattet vores klubblad. 
Så der vil vi gerne have tilbagemeldinger fra jer, hvordan i har oplevet dette. 
 
Ellers er der også vores hjemmeside, som har en del oplysninger om vores forening. 
Brug det, det er til for jer. 
Kommende medlemmer kan indmelde sig på hjemmesiden. 
 
Vi har fået en klage fra DSB kiosken, pga. vi har smidt affald i deres papcontainer. 
Derfor hænger vi nu en liste op, at affald altid skal i containeren, som står henne ved 
kommandoposten. 
 
Møder: 
Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder og 1 afdelingsmøde. 
Der er skaffet lokale til en modeljernbaneklub, klubbens medlemmer indmeldes i JSF. 
 
Medlemstallet er på 101 medlemmer, det er en fremgang på 10 % 
 
 
4. Afdelingernes beretning 
Skydning: 
Vi er ikke repræsenteret så meget ude i byen til konkurrencer, men vi hygger bestemt i vores 
afdeling.  
Vi har lige fået godkendt skydebanen af politiet. 
Badminton: 
Det går godt, vi har 30 medlemmer og der er kommet at par nye efter nytår. 
Vi er ca. 12 stk., til træning hver onsdag. 
Der er udtagelse til landsholdets tur til Tjekkiet i år. 
Vi har haft en del bøvl med fag og firma da der er sket flere gange at de har lejet hallen ud til 
Fa. kommune, og vi har således ikke kunnet træne, hvilket er utilfredsstillende. 
Kegler: 
Vi har deltaget i forårsstævne i København, landstævne i Fredericia, DJM i København i år, 
og i alle stævner var der en der vandt. 
Vi er stadig 9 medlemmer, og 7-8 til træning 
Vi træner fortsat om onsdagen men har ændret træningstidspunktet, så vi spiller fra kl. 16:00 
til 17:00 
Billard: 
Vi har fået nyt klæde på og fået vendt bordet, og det er vi meget glade for. 
Vi er 4 mand der spiller hver tirsdag. 
Dart: 



Vi er blevet et hold mere, så vi nu er gået fra 3 til 4 hold. 
Vi er nu 2 hold i B rækken og 2 hold i C rækken. 
Vi syntes at det er kritisabelt med at der ofte mangler øl i kælderen. 
Der er nu lavet en aftale om at vi får 15 kasser ad gangen over til dart afdelingen, det skulle 
hjælpe på det. 
Den 7 marts er der stor turnering i kælderen med 4 maskiner opstillet, og medlemmerne er 
velkomne ned og kigge. 
Svømning: 
Vi har 25 der er tilmeldt svømning, men der ca. 15 trofaste, og det går fint. 
Det er gratis at svømme for medlemmer, og medlemmers børn er ligeså gratis. 
Fodbold: 
Vi har et hold og det går fint, vi vinder og taber lidt. vi har en trofast skare. 
Vi har været tilmeldt DJM, og DJM næste gang er 7 marts. 
 
 
5. Regnskab ved kassereren 
Regnskabet blev omdelt og gennemgået, det viste et overskud på 84 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
6. Indkomne forslag. 

• Der blev forslået at prisen på Odense Classic skulle stige til 185 kr. pr. kasse, da de er 
koster mere end Carlsberg og Tuborg. Vedtaget 

• Der blev forslået at der oprettes en ny afdeling med navnet Modeljernbaneklubben. 
Vedtaget. 

• Der blev forslået at bestyrelsen har bemyndigelse til at leje lokalet i kælderen til andre 
end medlemmer på særlige vilkår, for at øge indtjeningen. Vedtaget. 

• Der blev foreslået at bestyrelsesmødet blev annonceret på JSF´s hjemmeside på 
forsiden, og dette er den gældende indkaldelse. Ligeledes at datoen bliver fastlagt på 
foregående bestyrelsesmøde. Vedtaget  

 
7. Valg. 
a. Formand Jan Nymann (modtager genvalg) Genvalgt 
b. Bestyrelsesmedlem Per Mikkelsen (modtager genvalg),Genvalgt 
c. Bestyrelsesmedlem Hardy K Nikolaisen (modtager genvalg), Genvalgt 
d. 1. suppleant Frank Nielsen (modtager genvalg), Genvalgt 
e. 1. revisor Arne Ring Petersen (modtager genvalg), Genvalgt 
f. Fanebærer Hugo Hørlyck, Genvalgt 
 
8. Uddeling af hædersbevisninger 
Årets JSF blev Jan Jensen 
Willy Klausens Jubilæumspokal gik til Per Mikkelsen 
 
 
9. Eventuelt 



Arne: Ventilation er meget dårligt i festlokalet, ligeledes er akustikken i festlokalet meget 
dårligt, der foreslås om der kan gøres noget ved dette. Bestyrelsen kigger på sagen. 
Kim: Flytte højtalere frem så man kan høre hvad der bliver sagt i/og bag baren. Dette syntes 
en god ide. 
 
 
 


