
  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 1. marts 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) og 

Søren Thomsen (ST). 

 

Afbud Ingen. 

Referent  BL  

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra mødet d. 5/2 2018 
Referat blev sendt ud d. 7. februar 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 og årshjulet blev gennemgået med en kort status. 

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

 

Talent struktur i RIF Fodbold 

Inden mødet var udsendt oplæg fra sportschef Jan Lenander og talentchef Kim Wiborg. 

Bestyrelsen bakker overordnet op om idéerne. Der er nu brug for, at der nu bliver sat konkret 

gang i arbejdet. Der er sat et møde op d. 22. marts 2018 med bestyrelse, sportschef og 

talentchef, således at idéer kan konkretiseres og prioriteres. Der er enighed om, at der hurtigt 

er behov for at komme i gang. 

 

Det er samtidig besluttet at forlænge talentchef Kim Wiborgs kontrakt med yderligere 6 

måneder, således at kontraktudløb følger sportchefens d. 31. december 2018. Det er aftalt, at 

der skal evalueres på de igangsatte initiativer i efteråret 2018. 

 

Udlån af Fodboldhuset 

Bestyrelsen havde en længere debat omkring udlån af Fodboldhuset. Fordele og ulemper blev 

vendt – herunder udfordringer ved evt. lejeindtægter i forhold til det kommunale lokale- og 

driftstilskud. 

 

Det er besluttet, at det fremadrettet pr. 1. maj 2018 koster 3.000 kr. pr. arrangement, der 

ønskes afholdt i Fodboldhuset. Det er RJ, som koordinere og godkender arrangementer. 

 



 

 

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

 

Formanden 

DBU har henvendt sig omkring lån af lokaler til U13/U14 talenttræning. Ud over lokaler skal 

RIF Fodbold også stå for forplejning. Der vil være ca. 10 træninger på en sæson. BL holder 

møde med DBU i forhold til økonomi og krav.  

 

BL har en del opgaver på aktivitetslisten, som nu skal lukkes inden nye opgaver tages ind. Der 

opfordres til, at vi alle får lukket punkter på aktionslisten inden nye ting tages ind og 

prioriteres. 

 

Næstformanden 

RJ afventer svar fra flere ansøgte fonde i løbet af marts måned. 

 

Kasseren 

CM gav en kort status omkring økonomien og den daglige drift. Der sendes opdateret 

saldobalance ud medio marts 2018. 

 

Seniorafdelingen 

RJ havde en forespørgsel fra seniorafdelingen med omkring paradetrøjer/poloer til 1. holdet. 

Bestyrelsen vedtog ikke at yde tilskud til dette. Anskaffelse af dette skal ske via egenbetaling 

eller sponsor, som spillerne selv finder. 

 

RB orienterede om en kommende udfordring omkring tøjvask, da Jens Ove har ferie i april 

måned. Der overvejes forskellige alternativer. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

JL og MM orienterede om det seneste årgangsledermøde, som blev afholdt ultimo februar 

2018. Der arbejdes på at finde frivillige til forskellige arrangementer og tiltag, men det er ikke 

nemt. 

 

MM er langt med planlægningen af Små Fødder og opstart af ny årgang 2012 (U6). Små 

Fødder konceptet blev drøftet, og der er fuld opbakning i bestyrelsen omkring konceptet. 

 

Sponsorudvalget 

ST meddelte, at han stopper i bestyrelsen på den kommende generalforsamling. Der er møde i 

Sponsorudvalget, torsdag d. 8. marts 2018. 

 

Der er kommet en tilbud omkring outlet-salg i Fodboldhuset. RJ har kontakten og undersøger 

reference kunder. 

 

Fodboldhuset 

Der holdes møde tirsdag d. 20. marts 2018 vedr. vagtplan og åbningsdage i foråret. RJ er 

tovholder på dette. 

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



Pkt. 6 – Ajourføring af aktionslisten 
Aktionslisten blev ajourført. 

Pkt. 7 – Eventuelt 
Næste møde er fastlagt til torsdag d. 12. april kl. 18:30 i Fodboldhuset. 

Mødekalender for resten af 1. halvår 2018 

 Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 17:00 i Fodboldhuset. Der vil være en sandwich. 

 Bestyrelses seminar fredag d. 25. maj 2018 kl. 15:00 på Hotel Scandic, Ringsted. 

 Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 16:00 i Fodboldhuset. 

Der kan komme et ekstra møde i forhold til budgetlægning, hvis dette ikke kommer på plads 

på et af ovenstående møder. 

Datoer for bestyrelsesmøde i august samt generalforsamlingen samme måned, fastlægges på 

mødet d. 21. juni 2016. 


