
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Der sker aldrig noget i 
RIF Fodbold…”, ”Hvor er 
bestyrelsen…” og ”Det er 
også for ringe…” - Disse 3 
citater har vi nok alle sammen 
på et eller andet tidspunkt 
hørt eller selv sagt ude på 
anlægget eller i klubhuset. 
Men hvordan gik det i 2015? 
 
Ny formand og bestyrelse 
Vi skulle ikke langt ind i 2015 
før de første udfordringer 
dukkede op. Formanden trak 
sig, og kassereren meddelte 
sit stop. Det lykkedes 
heldigvis at samle en 
bestyrelse, og i august 2015 
fik klubben ny formand: Lars 
Heine Pedersen. Bestyrelsen 
består nu af 7 personer, men 
vi har brug for 2 mere i så stor 
en klub som RIF Fodbold. 
 
RIF Support opløst 
I september 2015 måtte RIF 
Support konstatere, at det 
ikke længere var muligt at 
skaffe frivillige til bestyrelsen 

og foreningens aktiviteter. RIF 
Support blev opløst, og 
foreningens midler blev 
overdraget til RIF Fodbold. 
 
Bestyrelsesarbejdet 
Vi har i bestyrelsen arbejdet 
meget med planlægning og 
strategier. Helt konkret har vi 
brug for årshjul, 
opgavebeskrivelser og 
ansvarsfordelinger og 
organisering. Altså helt 
fundamentale ting, som aldrig 
rigtigt har været på plads i 
vores klub.  
 
Derudover er der brugt en del 
tid på digitalisering af vores 
klub, hvilket er must for en 
klub af vores størrelse.  
 
Bestyrelsen har brugt alt for 
meget tid på drift i 2015. Det 
skal der ændres på 
fremadrettet, således at tiden 
kan bruges på at få vores klub 
udviklet og fremtidssikret. 
 

”Der sker aldrig noget” 
Eller gør der? Vi er i 
bestyrelsen egentlig ganske 
godt tilfredse med udviklingen 
af vores klub i 2015: 
 

 Festdag for børne- og 

ungdomsafdelingen 

 Igangsætning af fællesture for 

børne- og ungdomsafdelingen 

 Tøjordning i børne- og 

ungdomsafdelingen 

 Genindførelse af klubbens 

afslutningsfest 

 Inspirationsdage for vores 

trænere og ledere 

 Skolefodbold 

 Fodbold for Små Fødder 

 Sportmaster Cup – indestævne 

 Ny hjemmeside 

 DBU kursusaktiviteter i 

klubhuset for vores trænere 

 Opfriskning af klubhuset 

påbegyndt 

 

Tak til alle, som har bidraget 
til RIF Fodbold i 2015. 
 
Godt nytår… 

 

Godt nytår – status på 2015 

Læs om: 
 Godt nytår 
 Nyt fra bestyrelsen 
 Udfordringer i 2016 
 Strategi 
 Fælles klubånd 
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Et hektisk år er forbi: Ny formand, nedlæggelse af RIF 
Support og mange nye aktiviteter sat i gang… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Man har hørt det før: 
”Næste år bliver vigtigt og 
skelsættende for vores 
klub.” Ikke desto mindre 
er det sandheden om 
2016… 
 
Strategi ”Mod nye Mål” 
På årets generalforsamling 
fremlagde bestyrelsen de 
overordnede tanker bag 
vores nye strategi. Vi har 
siden da arbejdet – og gør 
det fortsat – med strategien 
for vores klub.  
 
Helt konkret har vi i 
bestyrelsen ”vedtaget” 4 
ord, som skal understøtte 
og gennemsyre vores 
strategi arbejde i 2016: 
 

 Fodbold for alle 
 Glæde 
 Struktur 
 Udvikling 

 
Det vil vi arbejde videre 
med i det nye år, og vi har 
tilknyttet en DBU-
konsulent, som skal hjælpe 
os med at komme i mål. 
 
Udenfor banen… 
Klubben skal ud og finde en ny 
forretningsfører, da vores 

nuværende stopper medio 
marts. Vi har besluttet at 
ansætte en ny, da vi på 
nuværende tidspunkt ikke har 
frivillige nok til at løfte alle 
de administrative opgaver i 
klubben. 
 
Vi har pr. 1. januar 2016 ansat 
Jan Lenander som ny 
sportschef. Jan skal medvirke 
til at udvikle vores 
seniorafdeling, således at vi 
kan opfylde vores målsætning 
om, at blive midtsjællands 
førende fodboldklub. 
 
På sponsorsiden vil vi i 2016 
gøre endnu mere for at skabe 
værdi for vores nuværende og 
trofaste sponsorer samtidig 
med at vi skal have flere 
sponsorer om bord. Klubben 
er presset økonomisk, og da vi 
har et ønske om at holde 
kontingentsatserne i ro, så er 
der brug for at skaffe flere 
midler til vores klub. 
 
Det er heller ikke nogen 
hemmelighed, at vi har brug 
for, at endnu flere frivillige og 
forældre involvere sig i 
klubbens arbejde og opgaver. 
Der er brug for at alle ser 
tingene i et større perspektiv 

end blot inden for de årgange 
eller hold, hvor ens egne børn 
spiller.  
 
På banen… 
Klubbens flagskib i Sjællands-
serien sluttede desværre 
efteråret resultatmæssigt 
dårligt. Vi skal bide os fast i 
toppen af rækken, så vi 
fremadrettet sikre, at vores 
unge spillere kan udvikle sig 
på et fornuftigt niveau. 
Klubben har brug for et solidt 
flagskib, så bak op om holdet 
uanset om du er menigt 
medlem eller sponsor. 
 
I Børne- og Ungdoms-
afdelingerne er vi stærkt 
udfordret i forhold til antallet 
af trænere og ledere. Der er 
virkelig brug for, at man i 
årgangene hjælper klubben 
med at få afviklet 
aktiviteterne bedst muligt. 
 
På positivsiden er vi stolte af, 
at vi i Pinsen sender ca. 120 
ungdomsspillere til Prag, mens 
vores børnhold også i Pinsen 
deltager i Albertslund Cup. 
 
Vi håber på alles opbakning i 
2016 - lad os sammen skabe et 
stærkt RIF Fodbold. 
 

 
 

Et udfordrende 2016 venter… 
 
Bestyrelsen i RIF Fodbold er overbeviste om, at vi er 
på rette vej – men tempoet det skal ske i, afhænger af 
frivillige, forældre, sponsorer og samarbejdspartnere.  
 
Der er ganske ”enkelt” brug for at vi løfter i flok – og 

bevæger os i samme retning. 


