
 
 
Kære generalforsamling, bestyrelse og medarbejdere 
 
Foreningen var som resten af verden og Danmark igen påvirket af Covid-19, og var således lukket fra 
starten af året frem til den 21. april 2021, hvor aktiviteter for unge 18 år kunne opstartes. I slutningen af 
året blev vi igen ramt af nedlukninger, aflysninger, udsættelser og restriktioner. 
 
Foreningen har i regnskabsåret ikke ansøgt om nogle af de mulige Covid-19 kompensationsordninger og 
foreningens økonomi har ikke i væsentlig grad været påvirket af nedlukningen i 2021, hvilket fremgår af 
årsrapport 2021. 
 
Til trods for Covid-19 situationen har vi haft vigtige aktiviteter/opgaver i 2021: 
 

 Forpagtningsaftale med Jyllinge Brugsforening 
 De daglige aktiviteter, økonomi, herunder diverse låneaftaler 
 Fremtidige investeringer og renoveringer - Visionsudvalg 

 
For bestyrelsen skal Jyllingehallerne være et omdrejningspunkt for motion og idræt, samt andre kulturelle 
aktiviteter – et kompleks der skal være midtpunkt i byen og for byens borgere. For at dette skal lykkes skal 
vi samarbejde og skabe en konstruktiv dialog, hvor det samlede mål skal være at skabe dette samlingspunkt 
for Jyllinge. 
 
Forpagtningsaftale med Jyllinge Brugsforening 
 
Som beskrevet sidste år ophævede vi ved udgangen af 2020 samarbejdet og forpagtningsaftalen med 
Christina og Foodaway ApS, og udbød samtidigt opgaven. 
 
Jyllinge Brugsforeningen viste interesse, og efter præsentationer og drøftelser indgik foreningen en ny 
forpagtningsaftale med fokus på et gensidigt samarbejde med fleksible åbningstider, sortiment og 
forskellige arrangementer m.v.  
 
Bestyrelsen tror, at der ved brug af fleksibilitet og fællesskabsfølelse kan skabes en fornuftig løsning for 
alle. Alternativet er en kaffe- og sodavandsautomat, og dette synes efter bestyrelsens opfattelse ikke at 
være attraktivt i vores flotte sportskompleks. 
 
Vi ser frem til at begge parter i 2022 kan påbegynde en almindelig dagligdag med muligheder for at søsatte 
intentionerne og ideerne i aftalen. 
 
De daglige aktiviteter, økonomi, herunder diverse låneaftaler 
 
Gennem driftsaftale med Roskilde Kommune har vi skabt ro om foreningens bærende økonomi. Det er godt 
for stabiliteten og driften, så halinspektøren og bestyrelsen i fællesskab kan koncentrere sig om udviklingen 
og videreførelsen af nye tanker for komplekset. 
 
Foreningens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på t.kr. 1.217 (2020: t.kr. 1.229), og 
foreningens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på t.kr. 54.427 (2020: t.kr. 53.210).  
 



Foreningens samlede pengestrømme udgør for 2021 t.kr. 4.135 mod t.kr. 2.326 i 2020. Udviklingen kan 
henføres til, at der i 2021 ikke er foretaget nogen betydende investeringer, samt en positiv ændring i 
driftskapitalen. 
 
Bestyrelsen og halinspektøren følger og drøfter foreningens finansieringsstruktur og de indgåede aftaler. Vi 
er p.t. i nogen grad bundet i vores handlefrihed med hensyn til at optage realkreditfinansiering, da Lokale & 
Anlægsfonden har 1. prioritet med hensyn til lånet til Multihallen.  
 
Vi har vurderet, at en ekstraordinær indfrielse er for dyr, men de positive pengestrømme er anvendt til 
nedbringelse af foreningens kassekredit og afdrag på renter til Roskilde Kommune. Lånet til fra Lokale- og 
anlægsfonden udløber inden for det kommende år, hvorfor bestyrelsen kigger nærmere på en optimeret 
finansiering og deraf afledet aftale med Roskilde Kommune. 
 
Roskilde Idræts Union afholdt den 10. juni 2021 deres repræsentantskabsmøde i Jyllingehallerne, 
efterfølgende overrækkelse af idrætspriser til de atleter der trods nedlukning har haft mulighed for at 
deltage i mesterskaber og vundet titler. Her fungerede vores foyer som en rigtig god ramme om 
begivenheden. 
 
JGI holdt den 11. september 2021 deres 50-års jubilæum, igen med foyeren som udgangspunkt for 
festlighederne med taler af Borgmester og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget. 
 
Den 11. oktober 2021 afholdte de lokale vandværker et borgermøde om sikring af vores grundvand så vi i 
fremtiden også har en robust Vandforsyning i den nordlige del af Roskilde Kommune. Mødet slog alle 
forventninger om antallet af deltagere, da ca. 250 – 300 borgere mødte op til mødet, som blev afholdt i 
Foyeren. Et møde som virkelig viste hvad området kan bruges til, og helt er på linje med de tanker der har 
været med indretningen af rummet. 
 
Fremtidige investeringer og renoveringer - Visionsudvalg 
 

Bestyrelsen har videreført og drøftet tanker om en evt. udvidelse af svømmehal og udbygning af 
multihallen med et springcenter til gymnastikken – efter ønske fra Gymnastikken.  

Og på baggrund har det af bestyrelsen oprettede visionsudvalg haft første møde med deltagere fra 
foreningerne og Jyllingehallerne. På mødet blev der taget hul på debatten indenfor tre overordnede 
temaer.  

Det første handlede om, hvordan man er – og kan blive – bruger af faciliteterne, herunder hvordan man er 
medlem af de lokale afdelinger, og hvordan medlemsbegrebet ser ud og kan komme til at se ud. 
Spørgsmålet er, om der kan arbejdes med andre former for medlemskaber, som åbner op for at man kan 
dyrke forskellige sportsgrene. 

Det andet tema handlede om ambitionen om at gøre Jyllingehallerne endnu mere til byens kulturelle og 
sportslige centrum. Det kræver andre former for arrangementer og aktiviteter. Der er store drømme for, 
hvad hallerne, herunder caféområdet og området lige udenfor hallerne skal indeholde og give mulighed for. 



Som beskrevet ovenfor har vi desværre haft to år med pandemi og forskellige nedlukninger, hvilket har 
umuliggjort de helt store arrangementer, men visionen er klar; vi vil kigge meget mere på eksempelvis 
storskærmsarrangementer ved de store sportsbegivenheder; EM i håndbold, VM i fodbold, OL, blandt 
andet. Det skal blive naturligt for byens borgere at tage ned og se de store finaler eller kampe i hallen – og 
dernede møde andre, man kender fra Jyllinge. 

Det sidste tema, der blev rundet, handlede om de fysiske rammer og hvilke drømme og planer, der for 
halkomplekset. 

Jyllinge har fået et moderne idrætsanlæg, som vi er meget glade for, men både vi og foreningerne har jo 
stadig visioner og ambitioner. Udfordringen er, at vi ikke har mere jord at bygge på, så hvad er egentlig 
mulighederne. Dette kommer til at drøfte videre i både bestyrelsen og visionsudvalget. 

 

Afslutning 

Jyllingehallerne mistede i 2021 bestyrelsesmedlem Poul Andersen, der var politisk repræsentant udpeget af 
Roskilde Kommunes byråd. Æret være hans minde. 

I forbindelse med kommunalvalget måtte Bo Jens Christensen, også politisk repræsentant udpeget af 
Roskilde Kommunes byråd, forlade bestyrelsen. Tak for indsatsen til Bo. 

Ovennævnte poster er genbesat med Jeanett Egebak og Klaus A. Bang, der er nye udpegede politiske 
repræsentanter, og Claus Svenson fra JGI Kickboxing er indtrådt i stedet for Simon Jørgensen, JGI 
Badminton. 

Vi indgik i slutningen af 2021 ny aftale med regnskabsbureauet Nomia i Frederikssund, der fra 1. januar 
2022 varetager foreningens bogføring, lønbehandling m.v. 

I starten af 2022 har foreningen i samarbejde med HØJ Håndbold indgået en leasingaftale om en storskærm 
i den store hal. Skærmen ikke kun tænkt til brug ved håndboldarrangementer, vi håber også andre 
foreninger vil byde ind på brug af skærmen. 

Afslutningsvis tak for samarbejdet med bestyrelsen, Claus og medarbejderne, JGI og deres afdelinger og 
vores samarbejdspartnere.  

Jeg ser frem til det kommende år med stor grad af positivitet. 

 

Tak for ordet. 

 


