
  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Onsdag d. 16. maj 2018 fra kl. 16:30 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  

Referent  BL 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra mødet d. 12/4 2018 
Referat blev sendt ud d. 17. april 2018. Der var ingen kommentarer til referatet, som 

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: 

 

Kort evaluering af Fodbolddagen 

Fodbolddagen d. 12. maj 2018 blev evalueret. Der var stor tilfredshed med arrangementet. 

 

Bestyrelsesseminar d. 25. maj 2018 

Indhold og emner til seminaret d. 25. marts 2018 på Hotel Scandic i Ringsted blev drøftet. Det 

blev vedtaget af følgende emner skal drøftes på seminaret: 

 

 Hvilken fodboldklub skal RIF Fodbold være i fremtiden? 

 Værdier og holdninger – hvad skal RIF Fodbold stå for? 

 

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. Børne- og 

ungdomsformændene arbejder videre med de to initiativtagere, så der kan aftales en ramme 

for, hvordan og med hvilke ressourcer stævnet eventuelt skal gennemføres. 

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

 

Formanden 

Formanden er valgt ind i Ringsted Sport Centers bestyrelse, som repræsentant for 

udendørssporten. Det vigtigste emne i øjeblikket er Ringsted Festivalens ønske om anvendelse 

af fodboldbanerne til camping. BL har allerede skriftligt over for bestyrelsen i Ringsted Sport 

Center redegjort for RIF Fodbolds holdninger til dette ønske. Bestyrelsen i RIF Fodbold kan 



ikke bakke op om Ringsted Festivalens ønske. Næste møde i Ringsted Sport Center er d. 16. 

maj 2018. 

 

Det lykkedes ikke for BL at lukke en aftale med DBU omkring afholdelsen at talentcenter for 

U13/U14 i Ringsted. DBU afviste den økonomiske ramme, som RIF Fodbold havde opstillet. 

 

I regi af Ringsted IF’s Hovedbestyrelse deltager BL i halfordelingsmødet, hvor RIF Fodbold har 

ansøgt om Futsal-timer i sæsonen 2018/2019 til børneafdelingen. Mødet foregår d. 24. maj 

2018. Det bliver ingen nem opgave, da der er alt for få timer til rådighed i forhold til 

efterspørgslen. 

 

Næstformanden 

RJ havde umiddelbart ingen nye sager, men arbejder med tøjordning, sponsorater, fonde og 

Fodboldhuset.  

 

Kasseren 

CM havde inden mødet udsendt saldobalance pr. 31. marts 2018. Denne blev gennemfået på 

mødet. 

 

På indtægtssiden er vi rigtig godt med, og på udgiftssiden ser det ud til, at vi rammer det 

reviderede budget ret godt. Akilleshælen er klubhuset, men hvis vi får holdt nogle gode 

arrangementer med godt vejr og står tilslutning, så kan en del af skaden rettes op.  

 

Klubben har stort set ingen kontingent restancer, så det er helt fantastisk. Dejligt at denne del 

stort set kører optimalt. 

 

Seniorafdelingen 

Det store tema i seniorafdelingen er pt. brobygning mellem U17, U19 og Senior2. RIF Fodbold 

er – ligesom mange andre klubber – udfordret på fastholdelsen af de unge mennesker, ligesom 

klubbens senior 2 hold har store udfordringer med at kunne stille hold til turneringskampene. 

 

Der arbejdes pt. på at få lukket de sidste træneraftaler til den kommende sæson, hvor specielt 

bemandingen af U19 er en udfordring. Sportschefen er i gang med at få kabelen til at få op. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

Der arbejdes på de sidste brikker i trænerkabalen til den kommende sæson. Derudover 

arbejdes der med at få indsamlet holdtilmeldinger for efteråret. Når disse er klar, så 

videresendes de til BL, som sørger for tilmeldingen hos DBU. 

 

Programmet for ungdomsafslutningen, som afholdes i forbindelse med Ringsted Børnefestival 

d. 9. juni 2018, er stort set på plads. Information er sendt videre til afdelingerne. JL, MM og 

ST arbejder fortsat på aktiviteter i forbindelse med RIF Fodbolds involvering i Ringsted 

Børnefestival. 

 

Akademi-træningen har fået en god start, men efterspørgslen er stor. Der er helt klar et behov 

for yderligere træninger og indsatser. Bestyrelsen vil tage dette emne op på det kommende 

seminar.  

 

Der er nu kommet gang i målmandstræningen i ungdomsafdelingen, hvilket har været 

efterlyst. RJ står for træningen. 

 

Initiativet ”Små Fødder” er en kæmpe succes. Der er 76 tilmeldte. Der er fokus på fastholdelse 

og opstart af ny U6-årgang efter sommerferien. 

 



Det kniber med at få gang i DBU Fodboldskolen – både på spiller og trænersiden. Der er pt. 60 

tilmeldte, hvilket er i underkanten af det forventede. Derudover mangler der trænere, så dette 

skal der arbejdes med i den kommende måned. 

 

Der er kommet gang i bagagerumsmarkedet ved Sct. Bendts Kirke. Der er udarbejdet en 

drejebog, som årgange kan benytte, når de skal dække vagter i forbindelse med 

bagagerumsmarkedet. 

 

Sponsorudvalget 

Der mangler ressourcer i sponsorudvalget, hvor ST også stopper ved næste generalforsamling. 

Udfordringerne i Sponsorudvalget skal adresseres hurtigst muligt. 

 

Fodboldhuset 

RJ orienterede om Fodboldhuset, hvor maj og juni traditionelt er travle måneder med 

arrangementer og sæsonafslutninger i afdelingerne. 

 

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

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

Pkt. 7 – Eventuelt 
Næste møde er bestyrelses seminaret, fredag d. 25. maj 2018 kl. 16:00 på Hotel Scandic, 

Ringsted. 

Mødekalender for resten af 1. halvår 2018 

 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. 


