
 

Jernbane Fritid. 
Fodboldafdelingen. 

 
 

Indkaldelse til afdelingsmøde i fodboldafdelingen. 
 
Der indkaldes hermed til fodboldafdelingsmøde, lørdag den 18.marts 2023, i forlængelse af 
Jernbanemesterskabet, i Nyborghallerne, Halvej 1, Nyborg. I Nyborghallerne´s cafeteria. 
 

 
Dagsorden: 
 
1: Valg af dirigent. 
 

2: Valg af sekretær. 
  Stemmeudvalg. 
 

3: Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter. 
 

4: Fodbold afdelingslederens beretning. 
 

5: Indkomne forslag. 
    

6: Valg efter vedtægterne. 
 

 Afdelingslederen vælges på lige år. 
 
 

Valg af UK, for 1 år. 
  Hans Otto Mathiesen, Statsbanernes Idrætsforening Korsør. 
  Bent Ole Nielsen, Hovedstadens Jernbane-Idræt. 
  Dennis Frost, Hovedstadens Jernbane-Idræt. 
 

7: Afdelingens fremtidige virksomhed. 
 

8: evt. / og afslutning. 
 
 
 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingslederen samt 
kontaktpersonen, john@jernbanefritid.dk, i hænde senest 4 uger, 18. februar 2023, før mødets 
afholdelse. Indsendes det pr. mail, vil der blive afsendt en kvittering. 
Afdelingsmødet omfatter indtil 3 stemmeberettigede repræsentanter fra hver forening, samt 
afdelingslederen. 
 

Med Sportslig Hilsen 
Tony Kim Andersen 
fodbold@jernbanefritid.dk  
Fodbold afdelingsleder   
 
 

www.jernbanefritid.dk 
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Referat fra afdelingsmøde i fodboldafdelingen. 

Lørdag den 18.marts 2023 i Nyborghallernes Cafeteria. 
 
Afdelingslederen bød velkommen til afdelingsmøde i fodboldafdelingen, hvor han syntes det var 
rart at der var så mange til et fodboldstævne da vi ikke har afholdt noget i snart 2 år trods at der 
har været inviteret til stævner. 
 

Der er sendt en dagsorden ud hvor første punkt er valg af en dirigent. 
 

1: Valg af dirigent. 
Johnny E. Nielsen blev foreslået og valgt. 
Konstaterede at dagsordenen er udsendt ifølge vedtægterne i Jernbanefritid.  Afdelingsmødet 
indkaldes i 
Jernbanefritids blad med mindst 6 ugers varsel. 
 

2: Valg af sekretær 
Dennis Frost blev foreslået og valgt. 
Da vi ikke er flere, er det vist ikke nødvendigt med at stemmeudvalg. Burde kunne overskue 
mødet. 

 

3: Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter. 
Hovedstadens Jernbane-Idræt   3 stemmer 
Statsbanernes Idrætsforening Korsør 1 stemme 
Afdelingslederen   1 stemme 
I alt    5 stemmer  
 

4: Fodbold afdelingslederens beretning. 
Det var en fornøjelse at vi igen kunne have et stævne efter 2 års pause pga. Corona, sidste år på 
grund af manglende tilmelding til de indbudte stævner. Trods den manglende tilmelding til sidste 
års stævne i Nyborghallerne blev der trods alt afholdt et afdelingsmøde med Hovedstadens 
Jernbane-Idræt, Statsbanernes Idrætsforening Korsør samt selvfølgelig afdelingslederen. For at 
komme i gang igen blev der opfordret til at man fik nogen datoer på plads. Vi har i afdelingen 3 
stævner i løbet af et år, fællesstævnet, 7 mands udendørs samt indendørs stævne. Da der ikke er 
den store interesse fra andre hold end HI er der ikke behov for at placerer stævner vest for 
Nyborg. Eneste stævne vest for Sjælland er Fællesstævnet og så de 2 andre stævner afholdes i 
Københavner området, Espelunden i Rødovre samt indendørs i Rødovre Hallen. I 2022 blev der 
inviteret til et udendørs stævne i september måned den 24.september i Espelunden. Her tilmeldte 
1 ½ hold sig, det blev aflyst. I november var der problemer med Rødovre Hallen pga. af messer, 
så det blev aflyst. Har en ide om at man skal bibeholde Futsal til begge indendørsstævner da vi jo 
ikke er så mange og det er svært at spille alm. indendørs med bander da vi her har aldersindeling 
og da det er de samme 3 hold som kommer så får de spillet imod hinanden utallige gange, det er 
lidt nemmere i Futsal da der ikke er aldersindeling. Det var afdelingslederens beretning og der 
blev åbnet op for bemærkninger og gode ideer. 
Spørgsmål fra salen: 
Vi skulle have sat en tid på mødet så der er mulighed for at alle kan deltage i mødet da dem som 
skal holde afdelingen oppe de unge måske kunne byde i med nogen guldkorn? 
TK: det var nu afdelingslederens opfattelse at det skulle holdes lige efter præmieoverrækkelsen 
men folk var mere interesseret i at komme i bad og set i bagklogskaben så skulle vi have lagt en 
tid. Men det sker til næste gang så vil det gå i gang senest 30 minutter efter stævnets afholdelse. 
Hvad gør man for at få nye folk? 
Mange gange er det mund til mund og opslag med invitationerne men det er som om at opslag 
ikke altid er lige velkommen da de bliver hurtigt ned og erstattet med reklamer for salg af 
slipsenåle og alt ligegyldigt. Selv i Jernbanefritid bestyrelse arbejder man for at man kan komme 
på ABC eller intranettet og det er godt nok en kamp. 



Kunne man ikke lave blade ligesom den vi har fået i dag: 
Den folder som er udleveret her er mere eller mindre kun udmøntet på fællesstævnet men der er 
en ny ide på bedding hvor man evt. vil få klubberne til at lave lidt reklame for dem selv og 
afdelingerne får mulighed for at gøre reklame for sig selv. 
De overskydende blade vil blive afleveret til Jesper for uddeling af dem på stuerne. Daniel vil også 
gerne gøre et stykke arbejde med at dele blade ud samt der vil komme en Roll Up til 
Hovedbanegården. Der står i forvejen en ved togførerne og så vil den anden komme på lokofører 
gangen hvis det bliver tilladt. 
Herefter blev beretningen taget til efterretning. 
 

5: Indkomne forslag. 
Der var ikke kommet forslag til afdelingen. 
 

6: Valg efter vedtægterne. 
Afdelingslederen vælges på lige år og er derfor ikke på valg i år. 
 

Valg af UK, for 1 år. 
Hans Otto Mathiesen, Statsbanernes Idrætsforening Korsør. 
Hans Otto blev genvalgt og mødet måtte udsætte i ca. 5 minutter pga. af klapsalverne. 
Bent Ole Nielsen, Hovedstadens Jernbane-Idræt. 
Bent Ole blev genvalgt. 
Dennis Frost, Hovedstadens Jernbane-Idræt. 
Dennis Frost blev genvalgt. 
 
7: Afdelingens fremtidige virksomhed. 
Der vil som foreslået på sidste års møde blive afholdt udendørs stævne i Espelunden i september 
måned hvis vi har de samme gode fordele ved hjælp af Michael? Der vil ikke blive lavet en 
turnering i uge 36 i september. November måned i Rødovre Hallen vil vi lave et indendørsstævne 
hvis ikke vi kolliderer med alle de messer og lign. som der bliver afholdt i Hallen. Det sidste 
stævne bliver i Nyborghallerne hvor vi vil være en del af fællesstævnet det foregår lørdag den 
23.marts 2024. 
Der kom et forslag om at man kunne melde sig til en ”Juleturnering” som også afvikles i Rødovre 
Hallen. Man kunne lave sin egen interne turnering og så vil vinderen kunne gå videre i turneringen 
med de andre hold. Der bliver kigget på det når der kommer noget mere info om stævnet. 
 
8: evt. / og afslutning. 
Under eventuelt kan alle komme med deres gode ideer men der kan ikke stemmes om noget som 
helst. Der var ingen indlæg hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet videre 
til afdelingslederen for en afslutning. 
Afdelingslederen takkede for en positiv god debat, herefter blev der udråbt et trefoldigt leve for 
afdelingen. 
 
 
 

Dennis Frost. 

 Sekretær. 
 
 
 
 
 
 
 


