
  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 25. oktober 2018 fra kl. 19:00 i Fodboldhuset. 

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

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

Afbud Ingen. 

Referent  BL 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat 
Referat af mødet d. 18. september 2018 blev udsendt d. 3. oktober 2018. Der er ikke kommet 

kommentarer til referatet, som efterfølgende lagt på klubbens hjemmeside. 

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. Aktionslisten blev gennemgået på mødet. 

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

 

Ungdomsturen til München 2019 

Tur-udvalget har ansøgt om ekstrabevilling på 11.085 kr. Der er bl.a. en diverse post på 5.000 

kr. samt en billeje på 1.500 kr. Ellers er de øvrige udgifter bundet op på holdgebyr og 

deltagerbetaling. 

 

Bestyrelsen besluttede at bevilge de ekstra penge. CM overfører alle bevilgede tilskud til 

rejsekontoen. 

 

Spørgsmål fra klubbens nye seniorkoordinator 

Bestyrelsen havde inden mødet modtaget en række afklarende spørgsmål fra klubbens nye 

seniorkoordinator. Disse blev drøftet og RB sørger for tilbagemelding til Carsten Andersen. 

 

Der er stor tilfredshed med Carstens start i klubben, og bestyrelsen ønsker specielt at bakke 

Carstens breddeaktiviteter i seniorafdelingen op. 

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

 

Formanden 

Der har været møde i Ringsted Sport Center d. 24. oktober 2018. Der er fortsat problemer 

med vandtrykket i de ny renoverede omklædningsrum 9-11. Ringsted Sport Center forsøger 

sammen med Ringsted kommune at finde en løsning. Desværre er der ingen hurtig løsning på 

problemet. 

 

Der er ingen nyheder fra Ringsted IF’s hovedbestyrelse, hvor næste møde afholdes d. 28. 

november 2018. 

 



BL og JL er i gang med evalueringen af talentarbejdet i RIF Fodbold. Der afholdes primo 

november møder med talentteamet. Evalueringen og planerne for 2019 forventes færdige 

inden juleferien. 

 

Næstformanden 

Der arbejdes på fortsat på højtryk med ansøgninger til diverse fonde. Det kan blive svært at 

opnå det samme resultat i år, da flere fonde ikke udbetaler til samme foreninger 2 år i træk. 

 

Kasseren 

CM gav en kort status på klubbens økonomi, som ligger fint inden for budget. Der udarbejdes 

halvårsregnskab til januar, således at vi har et overblik over økonomien for resten af sæsonen. 

 

Klubben har nu endeligt modtaget afregning fra Birmingham City FC vedr. Kristian Pedersen. 

Dermed er den sag lukket. Indtægten er budgetteret. 

 

Seniorafdelingen 

Klubbens nye seniorkoordinator Carsten Andersen er blevet vel modtaget i klubben. Der er en 

fin dialog mellem RL og Carsten omkring de forskellige ting og udfordringer i seniorafdelingen. 

Der er allerede flere sociale aktiviteter planlagt. 

 

Det har desværre været nødvendigt at afbryde samarbejdet med cheftræneren på U19. RL og 

Carsten arbejder nu på at få samlet et team frem til sommeren 2019. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

Der afholdes årgangsledermøde, mandag d. 29. oktober 2019. På mødet forventes det 

afklaret, hvem der ønsker at lave stævne i hallerne i december 2018. Derudover skal emnerne 

fyrværkeri, juletræsindsamling samt bagagerumsmarked drøftes. 

 

RIF Fodbold afholder igen i 2019 (Uge 28) DBU’s Fodboldskole. Som noget nyt sættes 

billetterne allerede til salg d. 1. december 2018. Der betyder forhåbentligt, at der kommer 

nogle billetter under juletræerne. MM sørger for oplæg til klubbens WWW og Facebook. 

 

Børneafdelingen afholder igen i år jule-træning med seniorspillerne. Det foregår d. 8. 

december 2018. MM er i dialog med Carsten Andersen. 

 

Sponsorudvalget 

Det er desværre ikke lykkedes at forlænge hovedsponsoratet med Geertsen A/S. Der arbejdes 

derfor med andre muligheder. 

 

Der er generelt behov for at styrke sponsorudvalget. Bestyrelsen vil drøfte dette på mødet i 

december 2018. 

 

Årets RIF Fodbold lotteri forventes at lande på samme niveau som i 2017. Der er stadig nogle 

organisatorisk udfordringer, som bestyrelsen skal have løst. Der er dog bred enighed om, at 

denne aktivitet fortsat skal kører én gang om året. 

 

Fodboldhuset 

Aftale med Erling og Susanne er forlænget, så den gælder hele 2019. 

 

Vi har desværre været ramt af et par indbrud. Der er ikke rigtigt stjålet noget, men en dør og 

et par vinduer er ødelagte. RJ er i dialog med forsikring og firma, som skal udbedre skaderne. 

 

Der afholdes brunch arrangement lørdag d. 27. oktober 2018 for klubbens trænere, frivillige og 

sponsorer. Der er ca. 45 tilmeldinger. 



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

Pkt. 6 – Eventuelt 
Næste møde er torsdag d. 6. december 2018 kl. 17:00 i Fodboldhuset. Der er efterfølgende 

julefrokost kl. 19:30. 

Mødekalender for 1. halvår af 2018 planlægges på mødet d. 6. december 2018. 


