
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Der er brug for flere 
kræfter i bestyrelsen – og 
helt akut mangler vi fra 
den kommende sæson en 
ny kasserer. RIF Fodbold er 
en stor klub med mange 
opgaver og ambitiøse planer. 
Derfor er der brug for flere 
kræfter, hvorfor bestyrelsen 
har besluttet at udvide den 
nuværende besætning fra 7 til 
9 personer. 
 
Kasserer 
Klubbens fungerende kasserer 
Allan Andersen, har på grund 
af manglende tid, valgt at 
udtræde af bestyrelsen på 
næste generalforsamling i 
august 2016. Derfor er der 
brug for en ny kasserer 
hurtigst muligt. 
 
Kasseren har det overordnede 
ansvar for økonomien i 
klubben, herunder følgende 
opgaver: 
 

 Bogføring 

 Fakturering 

 Betalinger 

 Kontingent 

 Lønindberetning 

 Momsindberetning 

 Kvartalsrapportering 

 Budgetopfølgning 

 Udarbejdelse af årsrapport 

 Budgetudarbejdelse 

 
Flere af opgaverne – fx 
fakturering, betalinger og 
kontingent – understøttes af 
klubbens administratonschef. 
 
Klubbens kasserer bør have en 
regnskabsmæssig baggrund. 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Udover en ny kasserer, søger 
vi også nye bestyrelses-
medlemmer, som kan styrke 
den nuværende bestyrelse på 
en række områder: 
 

 Strategi 

 Sponsorer 

 Udvikling af børnefodbolden 

 Klubkultur 

Bestyrelsen holder møder én 
gang om måneden – dog ikke 
juli og december. Møderne 
varer typisk 2 timer. Hvert 
bestyrelsesmedlem har deres 
egne ansvarsområder, og der 
er virkelig mulighed for at 
sætte sit præg på tingene. 
Bestyrelsesarbejdet og 
klubbens mange admini-
strative opgaver, understøttes 
af klubbens administrations- 
og sponsorchef Martin Ritter. 
 
Bliv en del af holdet… 
Klubbens 600 medlemmer har 
brug for dig, så hvis du vil 
høre mere, så kontakt 
formand Lars Heine på mobil 
4021 5314 eller via mail 
formand@rif-fodbold.dk. 
 
 

 

 

Hjælp – bestyrelsesmedlemmer søges… 

Læs om: 
 Nyt fra bestyrelsen 
 Donationsprogram 
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       RIF FODBOLD 

Klubbens nuværende kasserer stopper, og bestyrelsen skal 
udvides fra 7 til 9 personer… 

Vigtige datoer 
 

4. juni - Fodboldfest 
Børn og Ungdom 

 

18. juni – Fest 
Seniorafdelingen 

Frivillige 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestyrelsen har i foråret 
2016 igangsat et 
donationsprogram, som 
skal understøtte klubbens 
værdier og frigøre midler 
til aktiviteter og 
initiativer i klubben… 
 
Der er igangsat 2 donations-
programmer: et for børne- og 
ungdoms-afdelingen og et for 
seniorafdelingen. Fælles for 
de 2 programmer er, at de 
understøtter klubbens 
værdier: 
 

 Fodbold for alle 
 Glæde 
 Struktur 
 Udvikling 

 

Programmet er – udover at 
skaffe penge til klubben – også 
iværksat for, at travle 
forældre, som ikke har tid til 
at deltage i det frivillige klub 
arbejde, kontant kan bidrage 
til klubbens udvikling. 
 
Børne- og Ungdom 
Donationsprogrammet i børne- 
og ungdomsafdelingen har 3 
hovedformål: 
 

 Alle donationer i 2016 og 2017 

går til fællesture for alle vores 

børne- og ungdomshold 

(GLÆDE). 

 Klubben har en målsætning om, 

at alle vores børne- og 

ungdomshold kommer på tur én 

gang om året. Det kan være 

både ind- og udlands. I 2016 

deltager alle klubbens 

børnehold i en pinsecup i 

Albertslund, mens klubbens 

ungdomshold deltager i en 

turnering i Prag (UDVIKLING). 

 Alle donationer går ubeskåret 

til børne- og 

ungdomsafdelingen, og har til 

formål at holde prisen på 

turene nede, så flest mulige 

børn og unge kan deltage 

(FODBOLD FOR ALLE). 

 
Seniorafdelingen 
Donationsprogrammet i 
seniorafdelingen har også 3 
hovedformål: 
 

 Alle donationer i 2016 og 2017 

går til udvikling af rammerne 

omkring vores bedste spillere 

og hold i seniorafdelingen. 

(UDVIKLING) 

 Bestyrelsen ønsker at optimere 

forholdene markant omkring 

den sportslige og 

sundhedsmæssige sektor i 

seniorafdelingen. (UDVIKLING) 

 Derudover skal donationerne 

bidrage til aktiviteter, som kan 

fastholde klubbens U17 og U19 

spillere, som i fremtiden skal 

udgøre fødekæden til klubbens 

bedste seniorhold. (GLÆDE) 

 
Støt RIF Fodbold – det 
giver mening… 
Det koster 200 kr. pr. dona-
tion, og man kan naturligvis 
donere ubegrænsede puljer á 
200 kr. – og man vælger selv 
om man vil donerer til børne- 
og ungdom og/eller 
seniorafdelingen. 
 
Donationer kan foretages af 
privat personer og 
virksomheder. Når pengene er 
indbetalt, får man sit navn 
påsat de store flotte 
donationstavler i RIF Fodbolds 
klubhus. Hvis man indbetaler 
ekstra donationer, så vil det 
fremgå af tavlen. 
 
Vi håber, at rigtigt mange vil 
bakke op om dette initiativ, 
så kontakt klubbens 
sponsorchef Martin Ritter på 
25770902 eller 
forretningsforer@rif-
fodbold.dk – og få dit, 
firmaets eller familiens navn 
på tavlen. 
 

 
 
 

Donationsprogram 
Det er ingen hemmelighed, at vi i RIF Fodbold har 
svært ved at skaffe penge til vores klub. Derudover er 
det meget svært at skaffe frivillige til nye aktiviteter, 
som kan generere indtægter til den daglige drift og 
nye aktiviteter. 
 
Læs her, hvordan du nemt hjælper klubben og 
samtidig kan målrette din støtte til specifikke formål 
gennem klubbens nye donationsprogram. 
 


