
  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 12. april 2018 fra kl. 16:15 i Fodboldhuset. 

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

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

 

Afbud Søren Thomsen (ST). 

Referent  BL  

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra mødet d. 1/3 2018 
Referat blev sendt ud d. 21. marts 2018. Der var kommentarer til punktet omkring udlån af 

Fodboldhuset, hvilket efterfølgende er blevet præciseret. Referatet er efterfølgende lagt på 

klubbens hjemmeside. 

Pkt. 2 – Gennemgang af aktionslisten og årshjul. 
Aktionslisten og årshjulet blev ikke gennemgået på dagens møde, men alle i bestyrelsen bedes 

gennemgå listen og aktiviteter. 

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

 

Udvikling og afvikling af fodboldstævne 

Bestyrelsen har d. 15. marts 2018 modtaget en mail fra Camilla Sølyst og Christina Berntsen 

(Årgangsleder U11) omkring udvikling og afholdelse af fodboldstævne. 

 

Formålet med arrangementet/stævnet, er at give vores egne medlemmer og ikke mindst andre 

klubber en god og sjov oplevelse, som gør, at de ønsker at komme tilbage og deltage igen året 

efter. Visionen er at bygge et sjovt og anderledes koncept op, således at RIF Fodbold får en 

mulighed for at differentiere sig fra andre klubber. 

 

Bestyrelsen bakker umiddelbart op om initiativet, men mangler en mere detaljeret plan. 

Ungdomsformanden går i dialog med initiativtagerne. 

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

 

Formanden 

Formanden orienterede om den kommende fodbolddag d. 12. maj 2018 samt et 

afslutningsarrangement d. 16. juni 2018. Begge arrangementer er i planlægningsfasen, men 

der bliver snarest meldt noget ud. Det blev besluttet, at alle trænere og inviterede frivillige 

gratis kan deltage i afslutningsarrangementet d. 16. juni, men selv skal betale for evt. 

ledsagere. 

 

Formanden har deltaget på generalforsamlingen i Ringsted Idrætsforening, hvor højdepunktet 

var uddelingen af Jyske Banks lederpris til JL. 



 

Der er generalforsamling i Ringsted Sport Center d. 18. april 2018, hvor BL og RB deltager. 

 

BL er fortsat i kontakt med DBU omkring afholdelsen at talentcenter for U13/U14 i Ringsted. 

Det drejer sig om 8-10 x 2 dage. 

 

Næstformanden 

RJ afventer svar fra flere ansøgte fonde i løbet af foråret. Vi har i marts måned modtaget 

25.000 kr. fra Idéer fra Livet samt 10.000 kr. fra Bjarne Jensens Fond. 

 

Kasseren 

CM orienterede kort om balancen. Der udsendes fyldestgørende saldobalance ud inden mødet i 

maj.  

 

RIF Fodbolds håndtering af persondata i forhold til den nye GDPR lovgivning, som træder i 

kraft medio maj, blev drøftet. RIF Fodbold kommer til at følge DBU’s anbefalinger på området, 

da vi opbevarer alle vores data hos DBU. DBU indfører et fodboldpas, hvor alle spillere skal 

godkende anvendelsen af data, billeder etc. Bestyrelsen blev enige om, at der er behov for en 

udmelding til alle trænere og ledere omkring persondata. 

 

Seniorafdelingen 

RB orienterede fra seniormødet, som blev afholdt tirsdag d. 10. april 2018.  

 

Sammentræningen mellem U19 og Senior2 har fået en fornuftig start. 

 

Klubbens nye fysioterapeut er allerede stoppet igen på grund af manglende tid. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

JL og MM orienterede fra årgangsledermødet, som blev afholdt tirsdag d. 10. april 2018. 

 

Der er generelt stor tilfredshed med medlemstilgang på stort set alle årgange. 

 

Børneafdelingen deltager i Pinsen med 50 medlemmer i Fjord Cup – klik her, mens 

ungdomsafdelingen deltager med 120 medlemmer i Bavaria Cup ved München – klik her. 

 

Ungdomsafdelingen starter bagagerumsmarkedet op d. 28. april 2018. Aktiviteten er overtaget 

fra den nu nedlagte Ringsted Fodbold Sponsorforening. Vi håber alle vil bakke op om dette fine 

initiativ. Overskuddet går ubeskåret til ungdomsafdelingens årlige fællestur. 

 

Målmandstræningen starter op d. 3. maj 2018 kl. 17:30. Ungdomsafdelingen glæder sig.  

 

Der afholdes workshop for klubbens trænere mandag d. 23. april 2018. Her vil tankerne bag 

klubbens nye talentstruktur blive præsenteret og drøftet. 

 

Der er ikke helt så mange tilmeldinger til DBU fodboldskolen som normalt. Der er brug for, at 

bestyrelsen gør en indsats for at få reklameret mere for fodboldskolen. 

 

Ungdomsafslutningen, som afholdes i forbindelse med Ringsted Børnefestival d. 9. juni 2018, 

blev drøftet. JL, MM og ST arbejder på et program til ungdomsafslutningen samt eventuelle 

aktiviteter i forbindelse med Ringsted Børnefestival. 

 

 

 

 

https://www.dgi.dk/arrangementer/201818404020
https://www.euro-sportring.com/dk/turneringer/bavaria-cup


 

 

Sponsorudvalget 

ST var fraværende, men JL kunne fortælle om et nyt guldsponsorat fra Anlægsgartner MP i 

forbindelse med Små Fødder. 

 

Fodboldhuset 

Vagtplanen for foråret er på plads. Der er fin dækning på de ”store” kampdage. 

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

Pkt. 6 – Ajourføring af aktionslisten 
Aktionslisten er blevet ajourført i forbindelse med udsendelsen af referatet. 

Pkt. 7 – Eventuelt 
Næste møde er fastlagt til onsdag d. 16. maj kl. 17:00 i Fodboldhuset. Der vil blive serveret en 

sandwich. 

Mødekalender for resten af 1. halvår 2018 

 Bestyrelses seminar fredag d. 25. maj 2018 kl. 16:00 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. 


