
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jesper Nielsen fortsætter 
som konstitueret formand 
frem til den ordinære 
generalforsamling i 
august. I forbindelse med at 
Torben Sandal stoppede som 
klubbens formand i januar, 
meddelte klubbens bestyrelse, 
at der ville blive indkaldt til 
en ekstraordinær general-
forsamling inden udgangen af 
februar. 
 
Siden da har klubbens 
bestyrelse modtaget flere 
positive tilkendegivelser fra 
folk, som ønsker at være en 
del af bestyrelsen i RIF 
Fodbold. Bestyrelsen har 
efterfølgende mødtes med de 
pågældende folk, og de møder 
er foreløbigt faldet så positivt 
ud, at bestyrelsen i løbet af 
marts forventer at kunne præ- 
sentere 2-3 nye medlemmer. 
På den baggrund har 
bestyrelsen valgt ikke at 
gennemføre en ekstraordinær 
generalforsamling.  

Bestyrelsen vil i stedet for 
bruge kræfterne på at få 
konstitueret en bestyrelse, 
som samlet kan stille op til 
den ordinære general-
forsamling i august med en 
vision og plan for fremtiden i 
RIF Fodbold. Indtil da, er det 
besluttet at Jesper Nielsen 
fortsætter som konstitueret 
formand. 
 
Ovenvævnte beslutning 
betyder dog ikke, at 
bestyrelsen ikke fortsat søger 
frivillige. Det mangler fortsat 
folk til både bestyrelsen og 
andre forefaldende opgaver i 
klubben. Så har du lyst til at 
give en hånd med, så kontakt 
konstitueret fomand Jesper 
Nielsen og få en uforpligtende 
snak om, hvordan du kan 
bidrage til vores klub. Jesper 
kan kontaktes på 
formand@rif-fodbold.dk. 
 
 
 

DBU’s Fodboldskole  
 
Der er nu fundet en skole- og 
en trænerleder til DBU’s 
fodboldskole i Ringsted, som 
afvikles i uge 27. Tilmeldingen 
åbner tirsdag d. 3. marts, og 
sker via DBU’s hjemmeside. 
 
Ungdomsafslutning 
 
Det er besluttet, at der i år 
afholdes en samlet fælles 
ungdomsafslutning i RIF 
Fodbold. Sæt derfor allerede 
nu X i kalenderen lørdag d. 6. 
juni. Program for dagen vil 
blive udsendt senere på 
foråret. 
 
Facebook 
 
RIF Fodbold har fået 
opdateret vores Facebook 
side. ”Like Us” og hjælp med 
at promovere siden. 
 

www.facebook.com/rif.fodbold 

 

Bestyrelsen aflyser ekstraordinær 

generalforsamling. 
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Nye kræfter på vej ind i bestyrelsen. 

http://www.dbu.dk/boern_og_unge/events_og_staevner/DBUs_Fodboldskole
http://www.facebook.com/rif.fodbold

