
 

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Onsdag d. 3. januar 2018 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) samt 

Søren Thomsen (ST). 

Afbud Martin Ritter (MR). 

Referent  BL 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra mødet d. 21/11 2017 
Jesper Lemmikes initialer i referatet var angivet til JM og ikke JL, som er det rigtige. 

Referat godkendt. 

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

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

 

 Håndtering af manglende forretningsfører pr. 31. januar 2018. 

 Forretningsførerens opgaver og rolle i RIF Fodbold – nu og i fremtiden. 

 

Håndtering af manglende forretningsfører pr. 31. januar 2018. 

Klubbens nuværende forretningsfører Martin Ritter har pr. 31. januar 2018 opsagt sin stilling. 

MR har i overskriftsform beskrevet sine arbejdsopgaver. Disse var fremsendt til bestyrelsen 

inden mødet. 

 

Bestyrelsen drøftede de forskellige opgaver, og det blev aftalt, at BL kontakter MR vedr. de 

opgaver, som skal prioriteres i januar måned. 

 

Det blev besluttet, at forretningsførerens nuværende mail lukkes ned, og at der indtales 

telefonsvarer/besked på klubbens mobilnummer. Dette sker, når der er sendt information 

rundt omkring MR’s stop og den kommende ansvarsfordeling i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen drøftede den kommende ansvarsfordeling i forhold til forretningsførerens 

arbejdsopgaver. Denne ansvarsfordeling vil blive meldt ud til alle trænere, frivillige og 

medlemmer i løbet af januar. Bestyrelsen vil løbende arbejde på, at få organiseret og 

beskrevet arbejdsopgaverne med henblik på, at få en delmængde lagt ud til frivillige i RIF 

Fodbold. 

 

Forretningsførerens opgaver og rolle i RIF Fodbold – nu og i fremtiden. 

Det blev besluttet, at der for nuværende ikke bliver søgt efter en ny forretningsfører. Emnet 

tages op igen inden sommerferien. 

 



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

 

Formanden 

Der afholdes DBU kursus i Fodboldhuset d. 14. januar 2018. Formanden står for afviklingen af 

kurset. 

 

Næstformanden 

Der skal følges op på forskellige ansøgninger og bevilliger fra fonde. 

 

Seniorafdelingen 

Sjællandsserieholdets træningslejr i marts bliver gennemført. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

Der er nogle udfordringer med indendørstider i forhold til efterspørgsel – bl.a. til Futsal. MM er 

i dialog med Ringsted Sport Center. 

 

Sponsorudvalget 

Intet at bemærke. 

 

Fodboldhuset 

Intet at bemærke. 

 

Pkt. 5 – Orientering fra administrationen 
MR deltog ikke i mødet. 

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

Pkt. 7 – Eventuelt 
Pga. for mange afbud flyttes mødet d. 18. januar 2018 til mandag d. 5. februar 2018 kl. 

18:30. Der er afbud fra ST til mødet d. 5. februar 2018. 

Mødekalender for 1. halvår 2018 

 Onsdag d. 3. januar 2018 kl. 19:00 i Fodboldhuset. 

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

 Mandag d. 5. februar 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. 


