
 

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Mandag d. 5. februar 2018 fra kl. 17:30 i Fodboldhuset. 

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

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

 

Afbud Søren Thomsen (ST). 

Referent  BL  

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra mødet d. 3/1 2018 
Referat blev sendt ud d. 4. januar 2018, og der er ikke modtaget kommentarer, hvorfor 

referatet er godkendt. Referatet er efterfølgende lagt på klubbens hjemmeside. 

Pkt. 2 – Gennemgang af aktionslisten og årshjul. 
Aktionslisten blev gennemgået med en kort status. Det blev aftalt, at klubbens årshjul også 

bliver gennemgået på bestyrelsesmøderne. 

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

 

 Kodeks for adfærd og opførelse.  

 Udsmykning af midtergang i Fodboldhuset. 

 Planlægning af bestyrelses-seminar om strategier og udvikling af RIF Fodbold. 

 

Kodeks for adfærd og opførelse. 

Ringsted kommunes SSP-konsulenter Jonas Helgesen og Stig Søgaard Laursen deltog under 

behandlingen af dette punkt. 

 

Der var en god dialog omkring klubbens indberetningspligt samt det fremtidige samarbejde 

med SSP. 

 

Bestyrelsen vil på bagrund af dialogen med SSP, udarbejde et kodeks/vejledning rettet mod 

trænere og ledere, men også mod spillere og forældre. SSP ville meget gerne have 

bestyrelsens oplæg til gennemsyn og kommentering. 

 

Punktet tages op igen på det kommende bestyrelsesmøde. 

 

Udsmykning af indgangsparti i Fodboldhuset. 

Som en del af planen med at gøre Fodboldhuset mere attraktivt, har bestyrelsen undersøgt 

muligheden for at få et graffiti-maleri lavet i midtergangen ved taskehylderne. 

 

Det blev besluttet, at JL forhandler en aftale hjem, således at arbejdet hurtigst muligt kan 

påbegyndes. Sponsorudvalget arbejdet på at få udsmykningen finansieret, ligesom RJ kigger 

på mulige fonde. 

 

 



 

Planlægning af seminar om strategier og udvikling af RIF Fodbold. 

Der er behov for, at bestyrelsen får lavet en sportslig strategi for, hvad vil vi med RIF Fodbold.  

 

Der var enighed om, at dette bør prioriteres inden sommerferien. BL undersøger mulighed for 

at finde en dato. 

 

Der var en drøftelse af, hvad sådan et seminar skal indeholde samt hvilke interessenter der 

eventuelt skal inviteres med. 

 

Punktet tages op igen på det kommende bestyrelsesmøde. 

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

 

Formanden 

Der afholdes RIF Fodbolddag d. 12. maj 2018. 

 

Forretningsførerens tidligere opgaver blev kort drøftet. Der er ryddet op i Dropbox. Kontakt 

BL, hvis der er materiale eller dokumenter, som ikke umiddelbart kan findes. 

 

Næstformanden 

Der er forsat gang i søgningen på fonde, og klubben afventer 5-6 tilbagemeldinger i løbet af 1. 

kvartal 2018. 

 

Kasseren 

Der udsendes løbende månedsrapportering, som bestyrelsen løbende kan spørge ind til. 

 

Seniorafdelingen 

Henrik Stenfelt stopper som assistenttræner på Sjællandsserie holdet. Årsagen er, at Henrik 

og hans familie har valgt at rykke teltpælene op og flytte tættere på deres familie i 

Sønderjylland. Henrik afløses af Lennart Toft Laursen, som kommer med både spiller- og 

trænererfaring fra Rishøj. Lennart er allerede startet i klubben. 

 

Der er også fundet en ny assistent-træner til U19-holdet, hvor Emil Asferg træder til. Emil er 

allerede cheftræner på klubbens U14-årgang.  

 

Der afholdes afslutningsfest lørdag d. 16. juni 2018. Dette skal snarest meldes ud i klubben. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

Der har i januar måned været afholdt årgangsledermøde, hvor følgende blev vendt/besluttet: 

 

1. Der var god feedback på juletræningen i børneafdelingen, som seniorafdelingen stod 

for. Derfor gentages successen lørdag d. 8. december 2018. 

2. Det er besluttet, at U12 og U13 afdelingerne fremadrettet står for 

juletræsindsamlingen. 

3. Der var god feedback på Geertsen Cup 2017, som i år var bedre organiseret end 

tidligere. 

4. Der er fortsat et par årgange som mangler udbetalinger fra fyrværkerisalget. JL tager 

fat i CM, så dette kan afsluttes. 

5. Der arbejdes på ugentlig målmandstræning i ungdomsafdelingen. 



6. Det er besluttet, at børneafdelingen deltager i Fjord Cup 2018, som i pinsen afholdes i 

Slangerup. Der er mulighed for overnatning. Bestyrelsen har tidligere bevilliget penge 

til dækning af holdgebyr. 

7. Der undersøges mulighed for at få tider til Futsal-træning fra og med sæsonen 

2018/2019. BL og MM tager kontakt til halfordelingsudvalget. 

8. Der arbejdes på at viderefører Ringsted Fodboldsponsor Forenings bagagerumsmarked. 

JM er i dialog med interesserede emner. 

9. JM og MM arbejder på at få igangsat Små Fødder, som er fodboldtræning for de helt 

små børn. Træneremner skal kontaktes. 

10. Der efterspøges retningslinjer for dommerpåsætning. BL har ansvaret og laver 

retningslinjer. 

11. Der er et ønske om at få flere pokalskabe, så vores børne- og ungdomsspillere kan få 

deres pokaler udstillet i klubben. RJ undersøger mulighederne og økonomien i dette. 

 

Næste årgangsledermøde er 27. februar 2018. 

 

Sponsorudvalget 

Der skal bruges 1-2 mand lørdag 17. marts 2018, hvor OK har en stand på Ringsted Messen. 

Samme weekend skal Geertsen A/S bruge 3-4 mand både lørdag og søndag. Der er en 

udfordring i forhold til seniorafdelingen, da de er på træningslejr i Tyrkiet. 

 

Fodboldhuset 

Prislisten er justeret, så øl nedsættes fra 20 til 15 kr., mens sodavand nedsættes fra 15 til 10 

kr. Den opdaterede prisliste er hængt op i Fodboldhuset. 

 

Der har været udfordringer med tøjvask på grund af lange tørretider. Det har heller ikke 

hjulpet, at den ene tørretumbler har været defekt. Der vil fremover ikke blive vaske 

håndklæder. 

 

Vasken på herretoilettet er defekt. BL kontakter en af klubbens sponsorer med henblik på 

reparation. 

 

Udlån af Fodboldhuset skal drøftes på kommende bestyrelsesmøde. 

Pkt. 5 – Orientering fra administrationen 
Punktet udgår, da klubben pt. ikke har ansat en forretningsfører. 

Pkt. 6 – Ajourføring af aktionslisten 
Aktionspunkter fra medlemsundersøgelsen skal indarbejdes i aktionslisten. BL sørger for dette 

i forbindelse med udsendelsen af opdateret aktionsliste. 

Pkt. 7 – Eventuelt 
Næste møde er fastlagt til torsdag d. 1. marts kl. 18:30 i Fodboldhuset. Mød op i sponsor 

skjorten, da der skal tages foto. 

Mødekalender for resten af 1. halvår 2018 

 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. 


