
  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Onsdag d. 15. august 2018 fra kl. 18:45 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 
Referat af mødet d. 21. juni 2018 blev udsendt samme dag. Der er ikke kommet kommentarer 

til referatet, som efterfølgende lagt på klubbens hjemmeside. 

Pkt. 2 – Gennemgang af aktionslisten og årshjul. 
Punktet blev sprunget over pga. forberedelsen af den kommende generalforsamling. 

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

 

Generalforsamlingen 2018 

Der er styr på dirigent (Vagn Petersen), bestyrelsessuppleant (Anja Wollesen), revisorer 

(Carsten Thomsen og Vagn Petersen) og revisorsuppleant (Anders Svendsen). 

 

Der er ikke modtaget indkomne forslag til behandling. Bestyrelsen fremsætter følgende 

vedtægtsændring: 

 

§11 Ordinær generalforsamling - Afsnit 2 

 

Nuværende tekst: 

Medlemmerne indvarsles til generalforsamlingen ved opslag på afdelingens område og ved annoncering i dagspressen 

med mindst 14 dages varsel. 

 

Foreslås ændret til: 

Medlemmerne indvarsles til generalforsamlingen ved opslag på afdelingens område og ved opslag på mindst én af 

klubbens digitale platforme med mindst 14 dages varsel. 

 

Indholdet i formandens beretning blev drøftet. Udkast sendes til bestyrelsen inden 

generalforsamlingen. 

 

Økonomi – årsafslutning, regnskab og budget 

Regnskab for 2017/2018 og budget for 2018/2019 blev gennemgået. 

 

Efterårets arrangementer 

Efterårets arrangementer blev drøftet. Den foreløbige tidsplan er: 

 

 Generalforsamling (Mandag d. 20/8 kl. 19:00). Ansvarlig BL. 

 Sponsorarrangement (Torsdag d. 6/9 kl. 18:30). Ansvarlig ST. 



 Fodbolddag (Lørdag d. 8/9 fra kl. 09:00). Ansvarlig RJ. 

 Træner/Ledermøde (Torsdag d. 13/9 kl. 20:00 – 22:00). Ansvarlig JL. 

 ”TRAIN LIKE A PRO” – fodboldskole i uge 42. Ansvarlig Kenneth Byssing (U12). 

 Brunch-arrangement (Lørdag d. 27/10 kl. 10:00). Ansvarlig RJ. 

 Juletræning for børneafdelingen (Lørdag d. 8/12). Ansvarlig MM. 

 Fyrværkerisalg i samarbejde med Super Brugsen (Uge 52). Ansvarlig ST. 

 

Arrangementerne kommer på bestyrelsens aktivitetsliste. 

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

 

Formanden 

Der har været sommerferie i Ringsted Sport Center (næste møde 12/9) og Ringsted IF’s 

hovedbestyrelse (næste møde i september), så ingen nyheder herfra.  

 

Status på Kristian Pedersens transfer er, at Birmingham City FC d.d. har fremsendt en 

foreløbig opgørelse til RIF Fodbold på ca. 480.000 kr. Når beløbet er bekræftet skal RIF 

Fodbold fremsende en faktura til Birmingham City FC.  

 

Næstformanden 

Der er travlt med tøjordningen. Mange nye medlemmer i juli/august. Der er pres på lageret. 

 

Vi har i juli måned modtaget 15.625 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje 2018. Pengene er 

øremærket rekvisitter. Der arbejdes videre på diverse fonde. 

  

Kasseren 

Se under punktet ”Økonomi – årsafslutning, regnskab og budget”.  

 

Seniorafdelingen 

Sæsonen på Senior 1 og Senior 2 er kommet godt i gang. Vi mener, at hold 1 har en god trup. 

Senior 2 har også haft fint fremmøde, og der er kommet flere nye indmeldelser. 

 

På U19 har vi oplevet en fin medlemstilgang, og vi er pt. oppe på 27 spillere. U17 har allerede 

spillet deres først kamp og vundet. U17 er pt. 39 spillere. 

 

Ole Lehmann er stoppet i seniorudvalget. Bestyrelsen takker Ole for hans indsats. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

Trænerne i både børne- og ungdomsafdelingen er på plads, men der søges efter 

trænerassistenter på flere årgange. 

 

Der er sendt rykker ud omkring kontingentrestancer samt aktivering af fodboldpas. 

 

Talentudviklingsaktiviteterne er i gang, og der er planlagt en række aktiviteter hen over 

efteråret. Der skal afholdes løbende afklaringsmøder med talentteamet. JL deltager fra 

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. Arrangementet skal markedsføres. JL er bestyrelsens 

kontaktperson på opgaven. 

 



Der er lavet et udvalg til ungdomsafdelingens fodboldtur i Pinsen 2019. Udvalget består af 

Torben Fleckner, Anja Wollesen og Susanne Lemmike. Børneafdelingens tur bliver igen i år 

Fjord Cup i Nordsjælland. 

 

MM er i dialog med Jan ”Tud” fra Ringsted Sport Center ved baneplanlægning samt kommende 

træningstider. 

 

Der afholdes årgangsledermøde tirsdag d. 21. august 2018. 

 

Sponsorudvalget 

Sponsorarrangementet d. 23. august 2018 flyttes til d. 6. september 2018. 

 

I forbindelse med generalforsamlingen lancerer RIF Fodbold i samarbejde med Skjold Burne, 

Ringsted en kvalitets RIF rom til 400 kr. RIF-Fodbold modtager 100 kr. pr. solgt flaske. 

Overskuddet er ikke øremærket nogen speciel aktivitet. 

 

Det store RIF Fodbold lotteri forventes klart og leveret i uge 34. Der er bestilt 8.000 lodder. 

Det er det samme antal som sidste år. Alle tilladelser er på plads. Det skal styr på struktur og 

kommunikation, så vi kommer ud til alle medlemmer. Det skal laves en aktivitetsliste i forhold 

til de sidste opgaver. BL sender medlemslister til ST. 

 

Fodboldhuset 

Der er været afholdt møde med klubhusets frivillige d. 9. august 2018. De fleste vagter i 

efteråret er blevet besat. Erling og Susannes søn (Martin) og svigerdatter (Anika) er nye på 

vagtholdet i Fodboldhuset. 

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

Pkt. 6 – Eventuelt 
Der afholdes generalforsamling, mandag d. 20. august kl. 19:00 i Fodboldhuset. 

Næste møde er tirsdag d. 18. september 2018 kl. 19:00 i Fodboldhuset. 

Mødekalender for resten af 2018: 

 Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 19:00. 

 Torsdag d. 22. november 2018 kl. 17:00 inkl. spisning. 

 

 

 


