
  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Tirsdag d. 18. september 2018 fra kl. 19:00 i Fodboldhuset. 

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

Jesper Lemmike (JL) og Rasmus Birch Larsen (RB). 

 

Afbud Morten Mohrsen (MM). 

Referent  BL 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat 
Referat af mødet d. 15. august 2018 blev udsendt d. 21. august 2018. Der er ikke kommet 

kommentarer til referatet, som efterfølgende lagt på klubbens hjemmeside. 

Der er desuden lagt referat fra generalforsamlingen på klubbens hjemmeside d. 20. august 

2018. Der er ikke kommet kommentarer til referatet, som dermed betragtes som godkendt. 

Pkt. 2 – Gennemgang af aktionslisten og årshjul. 
Aktionslisten var sendt ud til bestyrelsen inden mødet. Det er op til bestyrelsen at få fulgt op 

på de enkelte punkter.  

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

 

Ansøgning fra tur-udvalget vedr. ungdomsafdelingens tur til München 2019 

Der er kommet et oplæg til budgettet for ungdomsturen, som foregår i München. Stævnet 

afholdes i Pinsen. Der var inden mødet fremsendt et overordnet budget til bestyrelsen. Der er 

meldt en deltagerpris ud på 2.800 kr. 

 

Bestyrelsen besluttede at garantere et tilskud på 300 kr. pr. deltagende spiller. Tilskuddet 

dækkes via indtægter fra bagagerumsmarkedet, donationer til ungdomsafdelingen samt 

direkte tilskud fra budgettet. 

 

Indestævne i RIF Fodbold 

Bestyrelsen skal tage beslutning om indestævnets fremtid. Ringsted Sport Center har 

bekræftet, at hallerne er booket den sædvanlige weekend - dvs. 15. og 16. december 2018. 

 

Bestyrelsen besluttede, at stævnet ikke gennemføres som en samlet klub aktivitet. Det lægges 

ud til årgangene om de vil arrangere ministævner den pågældende weekend. RB, JL og MM 

tager opgaven videre til de forskellige årgange. Bestyrelsen vil ikke påtage sig denne opgave. 

 

Efterårets arrangementer 

Efterårets planlagte arrangementer blev drøftet. Den foreløbige tidsplan er: 

 

 ”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 fremgår også af bestyrelsens aktivitetsliste. 

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

 

Formanden 

Stor ros til hele bestyrelsen samt Søren Thomsen for den store indsats, der er lagt i vores 

arrangementer i august og september. De er forløbet rigtigt godt, og formanden har kun fået 

positiv feedback fra folk i og omkring klubben. 

 

Der har været møde i Ringsted Sport Center d. 12. september 2018.  

 

 Der er problemer med vandtrykket i de ny renoverede omklædningsrum 9-11. Ringsted 

Sport Center forsøger at finde en løsning. 

 Infotavlerne forventes inden udgangen af september 2018 at være opdateret, således 

at de virker igen. 

 Ringsted Festival har fået forlænget aftalen med Ringsted kommune for 2019 på 

samme vilkår som i år. Dermed ingen yderligere generer for Ringsted Sport Center og 

RIF Fodbold i 2019. 

 

Der er møde i Ringsted IF’s hovedbestyrelse d. 19. september 2018, men formanden er 

desværre forhindret i at deltage. Der er dog kun orienteringspunkter på den udsendte 

dagsorden.  

 

Status på Kristian Pedersens transfer er, at vi endnu ikke har modtaget pengene fra 

Birmingham City FC. Formanden har rykket flere gange, da pengene ifølge FIFA’s regler skal 

betales senest 30 dage efter registeringen af spilleren. 

 

RIF Fodbold er i uge 39 vært for DBU arrangementet ”Styrk frivilligheden i din klub”. BL er 

kontaktperson i forhold til DBU. 

 

Næstformanden 

Der arbejdes på højtryk med ansøgninger til diverse fonde. RIF Fodbold fik rigtig mange penge 

fra fonde sidste år. Det kan blive svært at opnå det samme resultat i år, da flere fonde ikke 

udbetaler til samme foreninger 2 år i træk. 

 

Kasseren 

Der udarbejdes saldobalance til næste bestyrelsesmøde i oktober. 

 

Seniorafdelingen 

Det går overordnet fint i seniorafdelingen. Afløseren for Jan Lenander forventes at kunne 

meldes ud medio oktober. 

 

Der er tilmeldt et 8-mands hold i DBU, så de mange U19 spillere kan komme ud og spille 

kamp. U19 ønsker derudover at deltage i Futsal turnering. Det bakker bestyrelsen op. 

 

Senior 1 er i gang med at finde aktiviteter, som kan give en økonomisk hjælp til forårets 

træningslejr. 

 

 



Børne- og ungdomsafdelingen 

 

JL informerede om status på talentarbejdet i klubben. JL og BL laver evaluering sammen med 

talentgruppen i løbet af oktober. Det er besluttet, at talentgruppen indtil videre hører under 

ungdomsformandens ansvarsområde. 

 

JL har sammen med Martin Hove (Talentkoordinator) deltaget i møde hos DBU omkring ny 

licens struktur under DBU. Det er besluttet, at RIF Fodbold i starten af det nye år, får foretaget 

en audit af DBU i forhold til licenskrav. Det vil give klubben en mulighed for målrettet at 

arbejde med de krav, som DBU stiller til en eliteklub. 

 

Børneformanden var fraværende, men MM havde inden mødet sendt status ud til bestyrelsen. 

Fodboldskolen 2019 er næsten på plads. Det bliver i uge 28. Vagn og Emil er klar til at tage 

tjansen igen. Som noget nyt kan man allerede købe plads fra december, så folk kan give det 
som julegave. 

Børneafdelingen har fået indendørstider i Hal C samt Bengerd og Ahorn hallerne. Alle tiderne 

er ved at blive fordelt i børneafdelingen. Det er vigtigt at huske, at det er Futsal tider, som 

klubben har fået tildelt. Derfor er der ingen bander. 

Træningstider på kunst. Skemaet er modtaget fra Ringsted Sport Center og sendt videre til JL 
og RB. Der skal snarest sættes et møde op. 

MM har i uge 39 møde med DGI i klubhuset. DGI har bedt om mødet, da RIF Fodbold på det 

sidste har brugt DGI til forskellige ting – fx traileren til Fodbolddagen. Derudover har klubben 

haft næsten 60 børn til Fjord Cup sidste år og forventer det samme i år. Derfor kunne DGI 

godt tænke sig at høre lidt om, hvad RIF Fodbold er for en klub. Eventuelle input til mødet 
sendes til MM. 

Der afholdes årgangsledermøde d. 25. september 2018. 

Sponsorudvalget 

Der skal kigges på ny hovedsponsoraftale i oktober måned. BL og RJ laver oplæg. 

 

Der arbejdes med nyt sponsorarrangement i det nye år. RJ er ansvarlig for dette. 

 

RJ kontakter Søren Thomsen vedrørende status på lotteri, præmier, lodtrækninger etc. 

 

Fodboldhuset 

Erling og Susannes kontrakt vedr. pasning og rengøring af Fodboldhuset skal genforhandles. 

 

Klubkalenderen kører igen på WWW, så man kan følge med i arrangementer og bookninger. 

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

Pkt. 6 – Eventuelt 
Næste møde er torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 19:00 i Fodboldhuset. 

Mødekalender for resten af 2018: 

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

Mødedatoer for 1. halvår 2019 planlægges på mødet d. 22. november 2018. 


