
Referat af Medlemsmøde i JGI Håndbold onsdag den 29. august 2018 
 
 

0. Referent: Helene Rasmussen 
 

1. Dirigent: Anders Jønsson blev valgt. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt 
indkaldt. 

 
2. Stemmetællere: Helle Rasmussen og Helene Rasmussen blev valgt. 

 
3. Formandens beretning - er vedlagt som bilag 

a. Kassererens beretning: Budgettet er godkendt. 
 

4. Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. Valg af bestyrelse:  
a. Formand: John Nielsen er enstemmigt valgt. 
b. Kasserer: Valg af kasserer: Gitte Svanebjerg stopper, så der skal findes en ny snarest 
muligt.  

 
6. Valg af revisor/revisorsuppleant: Skal ikke vælges særskilt for JGI Håndbold, da vi er 

underlagt det samlede JGI og deres revision. 
 

7. Evt.:  
Vi er rigtig glade for, at Jyllinge Hallen nu er åben, og vi glæder os til at have vores gang i 
den nye flotte hal. 

 
 
Beretning vedlagt nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Formandsberetning fra JGI Håndbold 
John Nielsen 
29.08.2018 

 
2018 har været mit andet år som formand for JGI Håndbold – og jeg må nok erkende, at der ikke 
har været den store forskel på de to år.  
 
Der har været 2 primære opgaver for JGI håndbold i år. 
 

• Færdiggørelsen af Jyllinge Hallerne efter branden i 2014. 

• Sikre at Jyllinge Hallerne lever op til DHF’s krav, så vi kan afvikle kampe for 1. div. herre. 

 
Genopbygningen af Jyllinge Hallerne har fyldt rigtig meget for Jyllinge som by. Hallerne er blevet 
indviet for en god måneds tid siden – og anlægget er stort set på plads, men der mangler stadig et 
par småting. Vi har fået en god aftale omkring træning tirsdag og torsdag, hvor vi har hallen for os 
selv. Fredag og Lørdag vil der være andre foreninger, som vil være der før eller efter. Disse tider vil 
gælde frem til 2019 – hvorefter vi i JGI skal have fordelt hal tiderne for 2019-2021. Vores harpiks 

giver allerede udfordringer, da de er nødt til vaske gulv 4 gange om ugen 😊 
 
At det har taget 4 år at genopbygge hallerne, kan umiddelbart virke som MEGET lang tid. Det er 
det helt givet også. Når jeg taler med halinspektør Claus Larsen eller andre fra Jyllinge Hallernes 
bestyrelse, så har der været mange knaster på vejen, som har gjort processen meget lang.  
Det, vi skal glæde os over nu, er, at hallerne nu er i brug igen – og fremstår langt mere moderne og 
fremtidssikret end det gamle halkompleks. Alt er blevet virkelig flot.  
 
Da Jyllinge Hallerne har mange interessenter, der skal tilgodeses – så vil der helt sikkert være 
noget som vi undrer os over, men som giver mening for andre. Som Lars Lindskov sagde i sin tale 
ved åbningen: 
”Vi er utroligt taknemmelige over de ca. 10.000 konsulenter som har stillet deres rådgivning gratis 
til rådighed”. 
 
Som det ser ud lige nu, har vi planlagt at spille ca. halvdelen af 1. div. herre kampene i Jyllinge 
Hallerne - og første gang vil være d. 22. september. Indtil nu – ser det ud til, at Jyllinge Hallerne 
lever op til DHF’s krav inden den første kamp. Vi har haft prøveopstilling af dommerbord m.v. i 
dag, hvor Ole, Helle og jeg fik god tid til at lege med haluret og de muligheder, der ligger der.  
 
Jyllinge Hallerne er meget interesseret I, at vi bruger hallen til 1. div. herre – da håndbold helt klart 
vil være den eneste sport i Jyllinge, som nærmer sig elite niveau (lige på nær Julie Kepp). 
Hvis vi bruger lidt krudt på at promovere 1. div. herrerne – er jeg sikker på, at vi kan skabe et 
”ekstra” grundlag af tilskuere fra Jyllinge samt kunne rekruttere nye spillere i de yngre årgange.  
 
Jyllinge Hallerne vil også være ideel til at afvikle stævner for U6 og U8 – da der er masser af 
”udenoms” plads til alle de forældre, som altid render rundt i hallen. 
 



Eneste udfordring for JGI-Håndbold lige nu er, at vi mangler en kasserer, som kan tage over på 
regnskabet. 
 
 


