
 

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Tirsdag d. 21. november 2017 fra kl. 17:30 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. 23/10 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  

 Kodeks for adfærd og opførelse - herunder træner/lederansvar. 

 Medlemsundersøgelsen 2017 

 Kontingentstruktur 

 Politik for fordelingsnøgler ved arrangementer 

 

Økonomi 

Punktet er en fortsættelse af drøftelserne fra seneste møde d. 23. oktober 2017. 

 

CM havde inden mødet udarbejdet regnskabsbalance samt nyt budgetoplæg. Der skal skarp 

fokus på økonomien resten af regnskabsåret. På næste bestyrelsesmøde skal der ses nærmere 

på omkostningsreduceringer for resten af regnskabsåret. 

 

MR laver betalingsoversigt på sponsorer. 

 

Kodeks for adfærd og opførelse – herunder træner/lederansvar 

Punktet er en fortsættelse af drøftelserne fra seneste møde d. 23. oktober 2017.  

 

Bestyrelsen har været i kontakt med diverse interessenter – fx DBU og SSP. Det er desværre 

meget sparsomt med færdig materiale på området. Det indsamlede materiale fremsendes til 

MR. 

 

Punktet behandles igen på det kommende bestyrelsesmøde. 

 

Medlemsundersøgelsen 2017 

Punktet er en fortsættelse af drøftelserne fra seneste møde d. 23. oktober 2017.  

 



BL havde inden dagens møde fremsendt forslag til udmelding på WWW og Facebook jf. de 

aftalte fokuspunkter. Den øvrige bestyrelse havde et par få rettelser til formuleringerne, som 

BL indarbejder i den endelige udmelding, som lægges på WWW og Facebook inden d. 1. 

december 2017. 

 

Kontingentstruktur i seniorafdelingen 

Der har været udfordringer med den nuværende kontingentstruktur i seniorafdelingen, hvor 

det halvårlige kontingent på 1.200 kr. opkræves på månedsbasis med afdrag på 200 kr. Der er 

alt for mange, som udmelder sig først og sidst på sæsonen, da der er en misforstået opfattelse 

af, at man så ikke skal betale hele kontingentet på 1.200 kr. 

Det blev derfor besluttet, at der fremadrettet betales i rater á 300 kr. Betalingerne skal fra og 

med 2018 falde i marts, april, maj og juni samt i august, september, oktober og november. BL 

og MR sørger for tilretning i systemer samt information til medlemmerne. Ændringerne gælder 

seniorholdene, U19 og U17. 

Det er desuden besluttet at indfører et ”ELITE” og et ”BREDDE” kontingent på seniorholdene. 

Dette skal øge medlemsantallet i seniorafdelingen samt styrke bredden på klubbens 

seniorhold. ”ELITE”-kontingent fastholdes på 1.200 kr. pr. halvår, mens ”BREDDE” 

kontingentet fastsættes til 600 kr. pr. halvår. ”BREDDE”-kontingentet opkræves pr. 1. februar 

og pr. 1. august. 

BL og MR sørger for tilretning i systemer samt information til medlemmerne. 

RB kontakter OldBoys-afdelingen, som har ønsket et møde med bestyrelsen vedrørende 

kontingent for spillere, som kun deltager i et minimum af kampe. 

Politik for fordelingsnøgler ved arrangementer 

Der var inden dagens møde sendt oplæg ud fra ST med tilhørende kommentarer fra JM. 

Oplægget omhandlede retningslinje for, hvordan indtægter ved forskellige arrangementer skal 

fordeles mellem klub og hold/årgange. 

 

JM udarbejder til næste bestyrelsesmøde et opdateret oplæg, som tager højde for 

bestyrelsens input på mødet. Oplægget forventes at kunne godkendes på næste 

bestyrelsesmøde. 

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

 

Formanden 

Der er igangsat et arbejde omkring den sportslige struktur i RIF Fodbold - herunder talent og 

elite politik. BL, RB og JM deltager fra bestyrelsen. Derudover deltager sportschefen og 

talentchefen. Den øvrige bestyrelse vil blive inddraget, når der foreligger et konkret oplæg. 

 

Klubbens indestævne i december måned bliver gennemført under navnet Geertsen Cup 2017. 

Der er omkring 70 tilmeldte hold. 

 

RIF Fodbold afholder igen i 2018 DBU’s Fodboldskole. Skolen afvikles i den første uge af 

skolernes sommerferie (uge 27). 

 

Der skal i 2018 mere fokus på udviklingen af klubbens hjemmeside. Hvis bestyrelsen har gode 

idéer til struktur og indhold, så kontakt BL. Dette gælder naturligvis også klubbens 

medlemmer. 

 



Afviklingen af Ringsted Fodboldsponsor Forening er næsten overstået, men BL har et par 

udestående i forhold til pressemeddelelse samt opfølgning i forhold til foreningens medlemmer. 

 

Næstformanden 

RJ afventer tilbagemeldinger fra en række fonde. Dette forventes at ske inden jul. 

Kasseren 

CM deltager i møde med MR og Vagn Petersen, så endelig ansvarsfordeling omkring bogføring 

m.m. kan komme på plads. 

 

Seniorafdelingen 

Der er ansat en ny målmandstræner (Martin Hansen), som afløser Johannes ”Hansi” Olsen, 

som selv har valgt at stoppe. 

Der er god feedback på hjælp til børnearrangementet d. 9/12 samt fyrværkerisalget mellem jul 

og nytår. RB og JM taler sammen vedr. øvelser og organisation til børnearrangementet d. 

9/12. 

Børne- og ungdomsafdelingen 

JM savner informationer omkring kontaktpersoner til bagagerum markedet, som RIF Fodbold 

overtager efter Ringsted Fodbold Sponsorforening. BL fremsender info til JM.  

 

Der er fundet nye årgangsledere til U12, og der er forlænget med U14-træner. 

 

Der er stadig ikke kommet yderligere information ud fra DGI vedr. Fjord Cup, som muligvis 

bliver det stævne, som Børneafdelingen i RIF Fodbold tager til i Pinsen 2018. MM følger op. 

 

Sponsorudvalget 

Der er behov for flere folk til sponsorudvalget, så alle i og omkring RIF Fodbold bedes se sig 

om i deres netværk. Kontaktperson er ST. 

 

Der er et hængeparti omkring donationstavlerne. ST tager fat i MR omkring opfølgning på 

denne aktivitet. 

 

Fodboldhuset 

RJ har arbejdet en del med gennemgangen af økonomien omkring klubhuset. Der er brug for 

at optimere en række ting omkring driften af klubhuset. 

Istandsættelsen af vaskerum går helt efter planen og forventes at være færdigt inden jul. 

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

Klubben får nyt 5 cifret Mobile Pay nummer pr. 1. januar. MR sørger for ny skiltning og 

nødvendig information. 

MR har lavet ansøgning til Ringsted Idrætsunion vedr. kursustilskud for 2017. 

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



Pkt. 7 – Eventuelt 
Formanden roste samarbejdet i den nye bestyrelse. Det er en god stemning på møderne og i 

kommunikationen på mail. Derudover er der respekt for de opgaver man påtager sig. Der er 

afholdt 3 møder i den nye bestyrelse, og der er en fremmøde procent på 100. Super godt 

arbejde. 

Mødekalender for 1. halvår 2018 

 Torsdag d. 18. januar 2018 kl. 18:30 i Fodboldhuset. 

 Torsdag d. 1. marts 2018 kl. 18:30 i Fodboldhuset. 

 Torsdag d. 12. april 2018 kl. 18:30 i Fodboldhuset. 

 Møderne i maj og juni planlægges på mødet d. 1. marts 2018. 

 Dato for generalforsamlingen 2018 aftales på sidste møde inden sommerferien. 


