
  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 21. juni 2018 fra kl. 16:00 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 
Referater vedr. bestyrelsesaktiviteter d. 15. og 25. maj 2018 blev sendt ud d. 11. juni 2018. 

Der var ingen kommentarer til referaterne, 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: 

 

Status på økonomi – herunder regnskab 17/18 og budget 18/19 

CM præsenterede på mødet den aktuelle status på økonomien. Der skal senest d. 30. juni 

2018 tælles lagerbeholdninger op. 

 

CM laver oplæg til budget 2018/2019. Input til udgifter skal sendes til CM. Forventningerne til 

indtægtssiden blev gennemgået på mødet. 

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

 

Formanden 

Formanden startede med at rose bestyrelsen for forårets arrangementer, som alle uden 

undtagelser har været store successer. Der har også være en masse positiv feedback, så det 

skal bestyrelsen glæde sig over. 

  

Der har været bestyrelsesmøde i Ringsted Sport Center. Der er ikke kommet tilbagemeldinger 

fra Ringsted kommune på indstillingen til Ringsted Festivalens anvendelse af Ringsted Sport 

Center og fodboldbanerne. 

 

Der har også været hovedbestyrelsesmøde i Ringsted Idrætsforening. Der er kommet lidt 

bedre styr på mødestrukturen. Det store emne i foråret har været fordeling af haltider. Det er 

lykkedes RIF Fodbold at få 5 timer til Futsal, som skal startes op til efteråret i børneafdelingen. 

 

 



Næstformanden 

Vi har d.d. modtaget 10.000 fra Nordea Fonden. Det store arbejde med fonde fortsætter i det 

nye regnskabsår. Der er muligvis en person, som vil hjælpe med omkring dette. Der er et par 

fonde omkring hjælp til kontingent, som der skal ses nærmere på. 

  

Kasseren 

Se under punktet ”Status på økonomi – herunder regnskab 17/18 og budget 18/19”. 

 

Kasseren skal have alle kontrakter i underskrevet stand, før der kan eksekveres på dem. 

 

Seniorafdelingen 

De sidste træner og ledere er ved at være på plads. Det er specielt glædeligt, at der er landet 

en U19 træner inden sommerferien. Der er utilfredshed med U19 indrangeringen i række 1. Vi 

må konstatere, at der er mindre klubber, som har overhalet os på U19 siden. Det er der fokus 

på i seniorafdelingen. 

 

Der er fortsat ønske om at spille 1. holdets kampe på Bane 4 v/ Fodboldhuset. Der er dialog 

med Ringsted Sport Center om dette. Peeras tager ½ år mere som kampspeaker. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

Trænerkabalen i ungdomsafdelingen er stort set på plads. Der er dog stadig et par 

udeståender, som skal lukkes. 

 

JL og BL ser på kampredigering i uge 26. RB melder seniorafdelingens ønsker ind til 

kamptidspunkter. 

 

MM er i dialog med Ringsted Sport Center vedr. banefordeling til den kommende sæson. Der 

er brug for flere 3- og 5 mands baner. 

 

Der startes en ny U6 (Årgang 2013) op efter sommerferien. MM sender invitationer ud til de 

eksisterende 2013-medlemmer på Små Fødder. BL sender liste til MM. 

 

DBU fodboldskolen afvikles i uge 27. Der er 67 tilmeldte. Der skal styr på de sidste 

assistenttrænere samt materialer i den kommende uge. Vagn Petersen er skoleleder og Emil 

Asferg er trænerleder. 

 

Der er godt gang i talent- og akademitræningerne. Efterspørgslen er stor. Derfor har 

bestyrelsen tilknyttet Martin Hove til talent trænerteamet. Området har top prioritet i 

bestyrelsen. 

 

RIF Fodbold afholder i samarbejde Sportmaster og Coerver Coaching, Sportmaster 

fodboldskole: ”TRAIN LIKE THE PROS” i efterårsferien. Kenneth Byssing (Cheftræner på U12) 

bliver torveholder på arrangementet. 

 

Torben Flecker og Anja Wollesen har sagt ja til igen at arrangerer fodboldtur for 

ungdomsafdelingen i foråret 2019. Der søges efter en person mere, som kan deltage i dette 

arbejde. 

 

Der arrangeres træner og ledermøde i forbindelse med Sjællandsseriens første hjemmekamp. 

Dato meldes ud, når kampprogrammet er offentliggjort. 

 

 

 

 



 

 

 

Sponsorudvalget 

Der har været arbejdet med donationstavlerne, som nu er kommet ind i kantineområdet. Det 

har haft effekt i forhold til nye donationer. Tavlerne skal nu opdateres, og der skal struktur på 

opkrævninger og nytegninger. 

 

Der afholdes sponsorarrangement i Fodboldhuset, torsdag d. 23. august 2018. 

 

Der skal sættes gang i arbejdet med RIF Fodbolds efterårslotteri. Der skal styr på 

organiseringen omkring salg i alle afdelingerne. 

  

Fodboldhuset 

Låsen i Fodboldhuset er slidt. Der er indhentet tilbud og udskiftning sker i uge 25. Låsen kodes 

til eksisterende nøglesystem. 

 

Der har være god aktivitet i maj og juni. Rigtig mange af klubbens hold benytter lokalerne til 

sommerafslutninger. 

 

Der skal findes en dato til general oprydning i Fodboldhuset – herunder oprydning i pokalskabe 

m.m.  

 

Grete & John Rasmussen stopper i Fodboldhuset efter en kæmpe indsats gennem mange år. 

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

bestyrelsesseminaret d. 25. maj 2018 besluttet foreløbigt ikke at ansætte en ny 

forretningsfører. Det kan dog ikke udelukkes, at der hyres hjælp ind til specifikke opgaver i 

bestyrelsen/klubben, såfremt dette er muligt og skaber værdi for RIF Fodbold. 

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

Pkt. 7 – Eventuelt 
Næste møde er onsdag d. 15. august kl. 18:30 i Fodboldhuset. 

Der afholdes generalforsamling, mandag d. 20. august kl. 19:00 i Fodboldhuset. 


