
  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 24. januar 2019 fra kl. 19:00 i Fodboldhuset. 

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

Jesper Lemmike (JL) og Morten Mohrsen (MM). 

Afbud Rasmus Birch Larsen (RB). 

Referent  BL 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat 
Referat af mødet d. 6. december 2018 blev udsendt d. 15. december 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: 

 

Økonomistatus – 1. halvår 

Kasseren gennemgik statusrapporten for 1. halvår. Der skal arbejdes målrettet med sponsorer 

og fonde i foråret, men det samlede budget forventes overholdt. 

 

Mobile Pay indbetalinger skal helst begrænses til kiosksalg. 

 

Vaskekapacitet 

Der er ønske om øget vaskekapacitet i klubben. Bestyrelsen er positiv stemt, såfremt det 

praktiske omkring personale og vaskemaskiner kan løses. 

 

Talentteam – oplæg til kalender og Blå Tråd 

Talentteamet havde fremsendt oversigt over aktiviteter i foråret samt principoplæg til 

revidering af Blå Tråd. Bestyrelsen godkendte oplæggene med få kommentarer. JL tager sig af 

rekvisitter til talentteamet. 

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 Centers bestyrelse d. 23. januar 2018. Karsten Hvidesten 

er konstitueret som ny formand efter Per Vinding. Hovedpunkterne fra mødet var: 

 

 Sportscenterets regnskab for 2018 balancere, og budgettet for 2019 er stort set 

uændret. 



 Der er store udfordringer med økonomien i Ringsted kommune. Det forventes at 

påvirke anlægsaktiviteterne i kommunen negativt. 

 Bestyrelsen vil indstille en renovering af kunststofbanerne på anlægsbudgettet i 2020. 

BL har i den forbindelse påpeget, at man samtidig bør se på lysforholdene. 

 Udvidelsen af Ringsted Sport Center er endnu ikke kommet i gang. Der er kommet flere 

udfordringer frem omkring projektet, som forventes at påvirke projektet økonomi med 

4-5 millioner. Der er endnu ingen fast dato for, hvornår byggeriet starter. BL har svært 

ved at se etape 3, som omhandler fodboldklubberne, komme i gang inden for de 

kommende 5 år. 

 Udfordringerne i med badefaciliteterne i omklædningsrum 9-11 forventes løst i Q1-

2019. Der sættes en ekstra pumpe op, som skal forstærke vandtrykket. 

 

Der er møde i Ringsted IF’s hovedbestyrelse d. 30. januar 2019. BL er desværre forhindret i at 

deltage. Der skal igen diskuteres halfordeling på mødet. 

  

BL har udarbejdet 2 forslag til DBU’s Delegeretmøde i februar 2019, hvilket har resulteret i, at 

BL var inviteret til møde hos DBU Sjælland, onsdag d. 12. december 2018. DBU ønskede et 

mere generelt forslag, hvilket vi gik med til. Forslagene har været til intern høring hos 

bestyrelsen i RIF Fodbold samt udvalgte trænere og ledere. 

 

Næstformanden 

Intet at bemærke. 

 

Kasseren 

Intet at bemærke ud over halvårsregnskabet som blev fremlagt under punkt 3. 

 

Seniorafdelingen 

Der er uddelt tilskud til sæsonforberedelserne: 

 

 Sjællandsserien (10.000 kr.) 

 Senior 2 (2.500 kr.) 

 U19 (8.750 kr.) 

 U17 (8.750 kr.) 

 

Der er udarbejdet retningslinjer omkring tilskud til målmandshandsker i seniorafdelingen. 

Carsten Andersen har meldt beslutningen ud til trænerne i Seniorafdelingen. Der er tilskud til 

alle målmænd i seniorafdelingen, og alle handsker skal købes i Sportmaster. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

Bagagerumsmarkedet fortsætter i 2019. De ansvarlige er ved at søge diverse tilladelser. 

 

U12 har ansøgt om tilskud til bustur i forbindelse med socialt arrangement. Det er besluttet at 

bevilge 1.500 kr. Der skal arbejdes med faste procedurer omkring sådanne henvendelser. 

 

Årets juletræsindsamling gav i alt 8.605 kr., hvoraf 75% går til U13, mens 25% går til 

klubben. 

 

Klubbens nye videoudstyr er kommet. Udstyret er beregnet til talentteamet, seniorafdelingen 

og ungdomsafdelingen. Talentteamet udarbejdet vejledning. BL undersøger mulighed for 

kalender/bookingsystem på hjemmesiden. 

 

Der er fokus på holdtilmeldinger, hvor der er frist sidst i februar måned. 

 

Der mangler lys på Stadion Allé. Ringsted Sport Center er kontaktet. 



 

Børneafdelingens ønsker til haltid 2019/2020 er fremsendt til Ringsted IF. 

 

Der afholdes årgangsledermøde d. 21. februar 2019. 

 

Sponsorudvalget 

Situationen omkring klubbens manglende hovedsponsorat blev drøftet. Der kom flere idéer 

omkring fremtidige sponsorater på bordet. Der er også stor fokus på, at børne- og 

ungdomsafdelingernes tøjordninger skal fornys til sæsonen 2019/2020. 

 

Vi må erkende at det er svært at få fra fonde 2 år i træk, men der arbejdes fortsat med 

ansøgninger. 

 

RJ fremlagde idé og udkast til 4 siders indlæg til Lokalbladet i forbindelse med hjemmekampe. 

Idéen blev modtaget positivt i den øvrige bestyrelse. Der arbejdes videre med forslaget 

fremmod sæsonen 2019/2020. 

 

JL orienterede kort omkring udvalgets besøg hos Hummel omkring ny tøjkollektion. Priserne er 

heldigvis faldet, så vi kan få mere for pengene. 

 

Der er endnu ikke kommet regnskab for fyrværkerisalget. RJ følger op hos Super Brugsen. 

 

Fodboldhuset 

Der har igen været indbrud i Fodboldhuset. Denne gang blev en rude knust. Det er ikke 

forsvundet noget af betydning. 

 

Renovering af materialerum starter i begyndelsen af februar. RJ står sammen med Gregers 

Hansen for projektet. 

 

Der indhentes tilbud på nyt service m.m. til Fodboldhusets køkken. 

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

Pkt. 6 – Eventuelt 
Forårets bestyrelsesmøder er planlagt til: 

 26. februar 2019 kl. 19:00. 

 28. marts 2019 kl. 19:00. 

 25. april 2019 kl. 19:00. 

 28. maj 2019 kl. 19:00. 

 20. juni 2019 kl. 19:00. 

Andre vigtige datoer: 

 11. maj 2019: Fodbolddag. 

 22. juni 2019 – formiddag: Børne- og ungdomsafslutning. 

 22. juni 2019 – aften: Afslutningsfest for trænere, ledere, frivillige samt seniorafd. 

 


