Referat af medlemsmøde i JGI Håndbold 25. august 2021

1) Valg af dirigent: Bo Søborg Rasmussen er valgt – Referent: Helene Rasmussen
2) Formandens beretning, John Nielsen – Beretningen er vedlagt nedenfor
3) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forgangne år – dette ligger i
JGI/HØJ
4) Orientering om det af bestyrelsen udarbejdede budget for det kommende år – dette ligger i
JGI/HØJ
5) Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag er kommet ind
6) Valg af Foreningsledelsen af: Formand i henhold til §8 stk. 2 (lige år) – John Nielsen modtager
genvalg.
7) Valg af revisor i henhold til §8 stk. 2.1 – dette valg lægger hos hovedforeningen
8) Eventuelt:
Igen drøftelse af ideer til ændring af vaner omkring brug af harpiks, rensning af bolde mv. så vi kan
undgå, at der kommer for meget harpiks på bænke mv. Første tiltag bliver at foreslå halvagterne
at stille harpiksbordet over på modsat side af tilskuerbænkene. Andre ideer overvejes.

Formandsberetning fra JGI Håndbold
John Nielsen, August 2021
2020/21 har været et år præget af Corona – da stort set alt har ligget stille.
Fordeling af haltider er sket for de næste par år – og vi har bibeholdt det som vi har haft igennem de sidste
par år. Samarbejdet med de øvrige foreninger fungerer rigtig godt – og alt foregår i mindelighed.
Vi har stadig et issue omkring harpiks som findes på tilskuerpladser, toiletter og i omklædningsrum, hvor
det ikke hører hjemme. Her har vi en opgave omkring ”opdragelse” af vores spillere / trænere.
Corona krisen har kostet hallerne ca. kr. 100.000 pr. måned, da skolerne ikke har brugt svømmehallen i
store perioder. Den øvrige økonomi består rigtig meget af tilskud fra Roskilde Kommune, som fortsat har

betalt for deres tid i hallen. Det er lykkedes at sætte et par mio. af til den kommende renovering af
svømmehallen. Den skal renoveres for et to cifret millionbeløb inden for en årrække.
Sidste år opsagde Jyllinge Hallerne samarbejdet Foodaway omkring forpagtning af cafe’en. Vi har i stedet
indgået en ny samarbejdsaftale med Kvickly Jyllinge. Benjamin fra Kvickly har store ambitioner for caféen –
så det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det.
Eneste udfordring for JGI-Håndbold lige nu er, at vi mangler en kasserer, som kan tage over på regnskabet.

