
Referat af medlemsmøde i JGI Håndbold 31. august 2022 

 

1) Valg af dirigent: Anders Jønsson 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: 

Kommende workshop i JGI, formål: Forsøg på at skabe synergi, inspirere hinanden i de enkelte 
foreninger. Program er tilsendt Helle, Formand, og vi kan evt. give John input med. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Formandsberetning fra JGI Håndbold, John Nielsen, August 2022 
 

2022/23 har været et af de mere stille år i JGI regi – da alle foreningerne har koncentreret sig om, at få 
deres egne foreninger op at gøre. Flere af foreningerne er udfordret med at få medlemstallet op igen efter 
Corona.  

Det samlede JGI holder en workshop d. 10. september på Comwell i Roskilde, hvor vi skal finde den 
samlede retning for JGI i fremtiden. Det bliver en lang dag fra klokken 09.00 – 17.00. Dagen er faciliteret af 
DGI. Jeg deltager fra HØJ.  

Samarbejdet med de øvrige foreninger fungerer stadig rigtig fint – og alt foregår i en god tone.  

Harpiks har ikke fyldt så meget i det seneste år – men vi skal stadig have styr på vores spillere og trænere, 
så det ikke er på tilskuerpladser, toiletter og i omklædningsrum, hvor det ikke hører hjemme. 



Jyllinge Hallernes økonomi ser rigtig fin ud. Der bliver lagt penge til side hvert år – hvilket også er 
nødvendigt. 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.  

Det er dog stadig prioriteret, at Jyllinge Hallerne og HØJ Elite i fællesskab har investeret i en ny storskærm, 
som vi kan bruge, når herrerne 1. div. spiller hjemmekampe i Jyllinge Hallerne. 

Caféen i Jyllinge Hallerne har været drevet af Kvickly / Jyllinge i et års tid nu – og indtil videre har det været 
et rigtig godt skifte i forpagter. Kvickly har store ambitioner for caféen – så det bliver spændende at se, 
hvad der kommer ud af det.  

Alle foreninger under JGI har været udfordret af vores vedtægter i forhold til, hvordan netbank skal fungere 
i diverse pengeinstitutter. Det gælder også JGI Håndbold. Det skulle der heldigvis stort set være styr på nu.   

 

 

 


