
Jernbanens Sportsklub Fredericia 
Mandag den 25.01.2010, Kl. 18.30 i klublokalet 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
Ove valgt 
2. Valg af stemmeudvalg 
Anders og jens 
3. Formandens beretning 
Som jeg har indledt, sidste år, vil jeg også gøre det i år. 
2009 har været et stille år. 
Hver enkelt afdelingsformand vil komme ind på hvad der sker i afdelingerne, samt vores 
kasserer vil komme med en regnskabsoversigt, så det vil jeg ikke komme ind på.. 
Ellers vil jeg sige tak til alle medlemmerne 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 forgang år. 
Det er også vores første år med et nyhedsbrev, som har erstattet vores klubblad. 
Sidste år meddelte jeg flg.: 
Jeg vil gerne have tilbagemeldinger fra jer, hvordan I har oplevet dette. 
Ingen tilbagemelding, er kommet. 
Brug vores hjemmeside, som har en del oplysninger om vores forening. 
Den er til for jer. 
Til DJF`s generelforsamling blev Michael Rasmussen valgt til årets DJF`er, et stort tillykke 
herfra. 
Yderligere vil jeg sige velkommen til alle de nye medlemmer, som er kommet til. 
Bestyrelsen vil gerne give en afdeling et beløb, hvis afdelingen vil sikre at det ser ordentlig 
ud, samt trappenedgangen fri for blade mv. Vi vil ikke indgå med enkelt person, da vi 
ønsker at belønne en afdeling. 
Møder: 
Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder og 1 afdelingsformandsmøde. 
Medlemstal:  
101 
Klublokalerne: 
Vi for fortsat leveret øl fra Albani og carlsberg. 
Bestyrelsen har truffet afgørelse om at der indføres brugerbetaling på deltagelse af 
stævner 
4. Afdelingernes beretning 
Henny (svømning):  
Det går godt, der kommer en halv snes stykker hver gang. 
Carl (Billard):  
Intet. 
Jens (fodbold): 
Det kører lidt i samme spor som det plejer.  
Jeg har 15 navne. vi er tilmeldt 1 hold inde og 1 hold ude og vi er med til jernbane mester 
skaberne. 
Der kunne godt bruges nogle nye ansigter. 
Hardy (skydning):  



Vi bliver flere medlemmer, der er indført brugerbetaling på pr skud.  
Vi er ca. 12 stykker hver gang. 
Frank(Dart):  
Sidste år spillede vi indledning + retur, og vi er kommet i stærkere puljer.  
Sidste år vandt vi vores pulje så nu skal vi møde nogle stærkere hold, så vi ryger nok ned 
igen. 
Den endelige vinder findes i april/maj. Der er fuld gang i dart i kælderen tirsdag, onsdag og 
torsdag. 
Ove(kegler): 
Vi er 9 medlemmer, vi er de faste 6-7 stykker hver gang. 
Vi har været til stævne og vi fik de første 4 pladser.  
Vi er kun pensionister, så vi kunne godt bruge nogle yngre kræfter. 
Ida (Badminton): 
Vi er fast 8-12 stykker om onsdagen, der er også kommet nye til, der er blandt andet kommet 
et par damer. 
Vi har 2 hold i fag firma, et mix hold og et herrehold. De vandt begge rækker. Der har været 
udtagelse til landsholdet. 4 mand fra jsf har været med. Vi kom i en hård pulje, så der fik vi 
høvl, men vi havde en god tur. 
 
5. Regnskab ved kasseren 
Regnskabet blev uddelt og gennemgået. godkendt. 
6. indkomne forslag 
Kontingent på b-medlemmer stiger 50 kr. (vedtaget) 
 
7. Valg 
 
a. Kasser  Bo Vennike valgt. 
b. Bestyrelsesmedlem Henny Nielsen (Genvalg) 
c. 2.suppleant  Vakant. ingen  

d. 1. revisor   Henny Nielsen (genvalg) 

e. Revisor suppleant Ove Hansen (genvalgt)  

f. Fanebærer.  Hugo Hørlyck (genvalgt) 

 
8. uddeling af hædersbevisning 
Årets JSF´er blev uddelt til Anders B Clausen  
Willy Clausens jubilæumspokal blev tildelt til Lars Johansson 
 
9. Eventuelt. 
Der skal rettes på hjemmesiden angående udlejning. 
Afdelingsformandsmøde. 25/10-2010 kl.18:30. 
Generalforsamling. 24/01-2011 kl. 19:00. 


