
 

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Mandag d. 23. oktober 2017 fra kl. 18:30 i Fodboldhuset. 

Deltagere Brian Larsen (BL), René Junggaard Jensen (RJ), Claus Mylting (CM) 

Jesper Lemmike (JL), Rasmus Birch Larsen (RB), Morten Mohrsen (MM) 

Søren Thomsen (ST) samt Martin Ritter (MR). 

Afbud Ingen.  

Referent  BL 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra mødet d. 14/9 2017 
Referat godkendt. 

Pkt. 2 – Gennemgang af aktionslisten 
Aktionslisten blev gennemgået med en kort status. 

Pkt. 3 – Sager til behandling 
Nedenstående sager var til behandling: 

 

 Økonomi - hvad er status og hvordan passer budgettet?  

 Kodeks for adfærd og opførelse - herunder træner/lederansvar. 

 Medlemsundersøgelsen 2017 

 Renovering af klubhus 

 Ringsted Fodboldsponsor Forening af 1981 

 Klubhusbestyrer i 2018 

 Arrangementer i resten af 2017 

 

Økonomi 

Den fremsendte økonomirapport blev kort gennemgået af kasseren. Økonomirapporten 

fremsendes til bestyrelsen inden hvert møde. 

 

Klubben følger stort set det nuværende budget, men bestyrelsen kan allerede nu se områder, 

hvor budgettet skrider. Bestyrelsen bedes gennemgå budgettet med tættekam og fremsende 

ændringsønsker til kasseren senest d. 7. november 2017. Budgettet for resten af sæsonen 

drøftes igen på det kommende møde d. 21. november 2017. 

 

Der er ekstraordinært bevilget 12.000 kr. til ungdomsafdelingens pinsetur til München i 2018 

og 5.000 kr. til børneafdelingens pinsetur i 2018. Denne tur er endnu ikke fastlagt. 

 

Kodeks for adfærd og opførelse – herunder træner/lederansvar 

Vi har inden for den seneste tid haft 3 episoder i klubben omkring uheldig adfærd. Klubben har 

i alle 3 tilfælde udstedt karantænedage til de pågældende spillere.  

 

Bestyrelsen drøftede, hvordan klubben skal håndterer sådanne sager samt hvordan klubbens 

trænere og ledere kan rustes til håndtering af konflikter. Bestyrelsen besluttede at arbejde 

videre med området i de kommende måneder. MR tager kontakt til DBU vedrørende materialer 



og kurser. RB tager fat i SSP i forhold til oplysningspligt etc. RJ kontakter TMS Håndbold, da 

de muligvis har materiale liggende. 

 

Medlemsundersøgelsen 2017 

Bestyrelsen drøftede indholdet i medlemsundersøgelsen, som desværre havde en forholdsvis 

lav (ca. 1/3) besvarelses procent blandt medlemmer, hvilket er rigtigt ærgerligt. Det blev 

besluttet, at lave en ny medlemsundersøgelse om ca. 12 måneder. 

 

BL laver inden næste møde oplæg, som kan meldes ud i forbindelse med offentliggørelsen af 

undersøgelsens resultater.  

 

Renovering af klubhus  

Den kommende renovering af vaskerummet blev drøftet. Renoveringen starter d. 11. 

november 2017. Bestyrelsen drøftede yderligere tiltag, men disse sættes på hold indtil 

vaskerummet er færdigt. 

Ringsted Fodboldsponsor Forening af 1981 

BL deltog i foreningens ekstraordinære generalforsamling d. 19. oktober 2017, hvor det blev 

besluttet at nedlægge foreningen. Det betyder, at Ringsted Fodbold Sponsorforenings midler 

på ca. 125.000 kr. tilgår RIF Fodbold. Bestyrelsen i Ringsted Fodboldsponsor Forening udtrykte 

på den ekstraordinære generalforsamling ønske om, at pengene bliver brugt til gavn for hele 

RIF Fodbold. 

 

Pengene overrækkes til RIF Fodbold i forbindelse med årets sidste hjemmekamp d. 4. 

november 2017. BL aftaler formalia med Jørn Nybo. BL har tilbudt foreningens medlemmer et 

gratis passivt medlemskab i hele 2018. 

 

Klubhusbestyrer i 2018 

RJ har lukket en ny aftale med Erling og Susanne vedr. klubhuset i 2018. Indkøb skal 

effektiviseres i det nye år, og der vil være prisjusteringer i det nye år, som bl.a. betyder at 

priserne på øl og vand sættes ned. 

 

RJ har derudover fået nyt tilbud på forsikringer, hvilket giver årlig besparelse på op mod 40%. 

Alle udgifter i Fodboldhuset vil blive gennemgået, da økonomien i klubhuset er presset. 

 

Arrangementer i resten af 2017 

Bestyrelsen har besluttet, at gennemfører følgende arrangementer: 

1. Brunch-arrangement for alle trænere, ledere og frivillige i forbindelse med sæsonens 

sidste hjemmekamp d. 4. november 2017. BL laver invitation, som MR sender ud til 

områdeformændene (RB, JL og MM) samt de frivillige. RJ og BL står for 

arrangementet. 

2. Landskampsarrangement d. 11. november 2017, hvor Danmark møder Irland i VM-

playoff. BL laver invitation, og MR sender ud til alle medlemmer, trænere, ledere og 

frivillige. RJ og BL står for arrangementet. 

Pkt. 4 – Orientering fra afdelinger og udvalg 
Formændene for de enkelte afdelinger og udvalg orienterer om relevante emner. 

 

Formanden 

Planlægningen af indestævnet i december (Ringsted Cup 2017) er i gang, men det går lidt 

trægt med tilmeldingerne. BL laver mail til børne- og ungdomsformanden, som bedes sendt til 

relevante trænere og ledere i RIF Fodbold. Der skal trækkes på alles netværk, så 

holdtilmeldinger kan komme plads. Stævnet er i fare for at blive aflyst, hvilket afgøres inden 



for de kommende 2-3 uger. MM viderebragte ønsker fra trænere og forældre om, at stævnet 

afvikles over kortere tid. 

RIF Fodbold har fået diverse tilskud fra Folkeoplysningsområdet – herunder diverse rekvisitter. 

MR skal hos Ringsted kommune følge op på, hvad tilskuddene helt præcist dækker. 

Der er arrangeret i et foredrag for U14, U15 og U17 d. 7. november 2017 i Anlægspavillonen. 

Det er U15, som står bag arrangementet. Udgifterne til arrangementet tages fra klubbens 

fælleskonto til "Klubaktiviteter - arrangementer, stævner, fodboldskoler etc.”. Aktiviteten er 

vedtaget i den tidligere bestyrelse. 

BL har holdt møde med Kurt Elfving, formand for Ringsted Idrætsforening. BL deltager 

desuden i Ringsted Idrætsforenings hovedbestyrelsesmøde, onsdag d. 25. oktober 2017. 

Næstformanden 

RJ har arbejdet en del med gennemgang af udgifter på klubhuset. 

Der er endnu ikke kommet tilbagemeldinger fra de fonde, som klubben har søgt. 

Kasseren 

Der er lavet en aftale med Vagn Petersen omkring hjælp til bogføringen fra og med d. 1. 

november 2017. Dette vil aflaste MR, så der bliver mere tid til andre opgaver – herunder 

støtte til Sponsorudvalget. BL sørger for af Vagn får de nødvendige adgange til 

bogføringssystemet. 

 

Seniorafdelingen 

Seniorafdelingen er i gang med at se på træningslejr for Senior 1 og muligvis også U19. Det 

har medført, at der er kommet en række forslag til, hvordan holdene kan skaffe penge til 

dette. Bestyrelsen har allerede et par aktiviteter – herunder fyrværkerisalget. Det blev 

besluttet at alle tiltag skal godkendes af Sponsorudvalget og/eller Bestyrelsen. 

Børne- og ungdomsafdelingen 

Der mangler akut en træner til U13 samt årgangsleder til U12. Bestyrelsen forsøger at trække 

på netværk. 

RIF Fodbold planlægger at afholde et internt DBU-B1 trænerkursus efter nytår. MR kontakter 

DBU, og JL skriver rundt til klubbens trænere. 

Planlægningen af ungdomsafdelingens tur til München er i fuld gang. Alle hold bliver 

repræsenteret. Børneafdelingen er også gået i gang med at undersøge forskellige stævner. 

Dette kommer der snarest en udmelding om. 

Børne- og ungdomsafdelingen planlægger at være aktive omkring Børnefestival 2018. 

Planlægningen starter i det nye år. 

Sponsorudvalget 

Der er ikke fundet en sponsor til Ringsted Cup 2017. 

 

Der er fuld gang på lotteriet, og der er lavet aftaler med Retten i Roskilde omkring trækning af 

vinderne. Der har generelt været rigtig god opbakning til aktiviteten. 

 

Der er ikke kommet så mange tilmeldinger til sponsorarrangement d. 9. november 2017. 

Sponsorudvalget følger op hos de inviterede. 

 

Sponsorudvalget er i gang med planlægningen af det kommende fyrværkerisalg. ST melder 

snarest plan ud omkring vagter. 

 



Fodboldhuset 

Se under orientering fra næstformanden. 

Pkt. 5 – Orientering fra administrationen 
MR orienterede om igangværende aktiviteter og opgaver i administrationen. 

Der har været forespørgsler på lån af Fodboldhuset. Disse er indtil videre blevet afvist. RJ 

laver retningslinjer for lån af Fodboldhuset 

Kampprogrammet, banefordelingen og dommerbestilling i forhold til vinterturneringen er nu på 

plads. Det bliver meget, meget svært at få flyttet kampe nu. MR laver skriv til 

afdelingsformændene omkring vinterbold og kampflytninger. 

MR orienterede om, at Ringsted Sportscenter har åbnet mulighed for, at RIF Fodbold kan være 

med til at bestemme, hvordan de forskellige 3, 5 og 8-mands bane skal placeres næste år. 

Dette tages op i det nye år. MR har ansvaret for denne opgave. 

Pkt. 6 – Ajourføring af aktionslisten 
Aktionslisten blev gennemgået og opdateret. 

Pkt. 7 – Eventuelt 
Mødekalender for resten af 2017 

 Tirsdag d. 21. november kl. 17:30 i Fodboldhuset. 

 Møder for 1. halvår 2018 aftales på mødet d. 21. november 2017.g 


