
  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Tirsdag d. 26. februar 2019 fra kl. 19:00 i Fodboldhuset. 

Deltagere Brian Larsen (BL), Claus Mylting (CM), Rasmus Birch Larsen (RB),  

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

Afbud René Junggaard Jensen (RJ) 

Referent  BL 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat 
Referat af mødet d. 24 januar 2019 blev udsendt d. 11. februar 2019. Der var enkelte 

kommentarer, som blev rettet inden referatet kom 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: 

 

Sportslige udfordringer på U10/Årgang 2009 

MM havde inden mødet rundsendt beskrivelse af problemstillingen samt input fra trænerne. 

Bestyrelsen skal tage stilling til, hvilke tiltag som skal iværksættes.  

 

Bestyrelsen drøftede udfordringerne. MM tager kontakt til trænerne med forslag til, hvordan vi 

kan komme videre, og forhåbentlig får årgangen tilbage på sporet. Det er meget vigtigt for RIF 

Fodbold, at vi ikke har huller i årgangene. 

 

Kontingentstruktur i RIF Fodbold 

Der er behov for, at RIF Fodbold får en klar kontingentstruktur – fx i forhold til ”bredde” og 

”elite” kontingent. Der skal iværksættes en plan for, hvordan bestyrelsen skal arbejde med 

emnet, så strukturen kan være på plads inden budgetlægningen til sæsonen 2019/2020. 

 

Emnet blevet drøftet på mødet og flere forslag kom på bordet. Punktet sættes på dagsorden 

igen til næste møde. 

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

 

Formanden 

BL og RB deltog d. 2. februar 2019 på DBU’s Delegeretmøde. RIF Fodbold havde 2 forslag 

med, som begge efterfølgende blev parkeret i udvalg, hvor RIF Fodbold bliver inviteret med 

rundt om bordet. Det er vigtigt, at klubben nu bider sig fast i bordkanten. Specielt forslaget 

omkring indrangering på baggrund af sportslige resultater havde interesse fra flere andre 



klubber, som oplever det samme som RIF Fodbold. Der er naturligvis stor modstand fra 

licensklubberne. 

 

BL deltager i den kommende tid i følgende møder og udvalg: 

 

 DBU Formands Lounge, mandag d. 4. marts 2019. 

 Møde med Karl-Åge Søltoft, Ringsted Sport Center, onsdag d. 6. marts 2019. 

 Bestyrelsen i Ringsted Sport Center, onsdag d. 13. marts 2019. 

 Ringsted IF Hovedbestyrelsesmøde, onsdag d. 20. marts 2019. 

 

Næstformanden 

RJ havde inden mødet fremsendt status og information til bestyrelsen: 

 

 Der bliver stadig søgt fonde, så forhåbentlig bliver der landet en enkelt eller to tilskud 

mere i indeværende regnskabsår. 

 

Kasseren 

CM gennemgik regnskabs- og budgettal for indtægtssiden. Der er stadig et stykke arbejde, der 

skal gøres før indtægterne flugter med budgettet. 

 

Der er styr på restancelister for børne- og ungdom. Der sendes kontingent ud i 

seniorafdelingen 1. marts 2019. 

 

Seniorafdelingen 

 

Sjællandsserien 

Senior 1 fungerer rigtigt fint, og der er taget godt mod de nye spillere. Truppen tager på 

træningslejr i Tyrkiet d. 10. marts 2019. 25 mand deltager. 

 

Seniorkoordinator og seniorformand er i gang med at se på trænersituationen til den 

kommende sæson. Bestyrelsen blev orienteret om status på mødet. 

 

Senior 2 

Senior 2 har fint fremmøde til træning og ingen umiddelbare problemer med at stille hold. Der 

kan måske komme en udfordring i forhold til om alle komme ud at spille kampe. Afhængigt af 

situationen på U19, så overvejes det om der skal tilmeldes et Senior 3 hold i Serie 5. 

 

U21 

U21 holdet fungerer fint. Der er en OK forståelse fra trænerne til at afgive spillere. Det skal 

bestyrelsen have fokus på fortsætter. 

 

U19 

U19 er ganske få til træning ligesom der er problemer med at få samlet hold til weekenderne. 

Der afholdes møde med U19 trænerne i næste uge. En løsning kunne være et fælles Senior 3 

hold i Serie 5. 

 

U17 

U17 er ca. 30 spillere, hvilket er lige i underkanten til 2 hold. Det er derfor besluttet, at der 

laves et U16 hold, da U15 også har problemer med at stille 2 hold. Stig Sørensen bliver 

ansvarlig for dette hold. U17 tager d. 15. marts på træningsweekend i Roskilde. 28 er tilmeldt. 

 

Old Boys 

Michael Kristensen har meddelt at han ikke længere kan finde tiden til at fortsætte som træner 

på Old Boys holdet. RB arbejder på at finde en ny ansvarlig til det hold. 



 

Veteranerne 

BL og CM er i dialog med Troels Kjær omkring håndteringen af økonomien for afdelingen, da 

de har store beløb stående til den årlige Malaga tur. 

 

CM kontakter Troels Kjær omkring mandskab til Hjerteforeningens landsindsamling d. 28. april 

2019. Såfremt RIF Fodbold kan samle 15 mand, så kan klubben få tildelt en hjertestarter.  

 

Sociale arrangementer. 

Til den seneste fællesspisning for seniorafdelingen var der 55 deltagere, hvilket er meget 

tilfredsstillende en tirsdag aften. Stor ros til seniorkoordinatoren for disse arrangementer. 

 

Generelt 

JL orienterede om, at der via klubbens Hummel og Sportmaster aftaler er indkøbt T-shirts, 

som uddeles til alle aktive kontingentbetalende spillere i seniorafdelingen (U17, U19 og 

Senior). Derudover får alle trænere og frivillige også en T-shirt. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

Der er stadig mangel på trænere til et par årgange. Det skaber efterhånden store frustrationer 

flere steder. Der arbejdes naturligvis hårdt på at få dette løst. 

 

Der er tilmeldt hold til forårsturneringen med ønsker for hjemmekampe. Planerne skal vendes 

med Ringsted Sport Center, når redigeringsperioden åbner. JL er ansvarlig for dette. 

 

Der har været afholdt årgangsledermøde d. 21. februar 2019. JL og MM orienterede om 

mødet. 

 

 Det er dejligt at se hvor mange nye ansigter, som nu er engageret i RIF Fodbold – både 

trænere og årgangsledere. 

 Der var en evaluering af Fyrværkeri-salget og Juletræsindsamlingen. Der er flere gode 

idéer, som der skal arbejdes videre med. 

 Bagagerumsmarkedet fortsætter i 2019. 

 Der er ikke opbakning til RIF Fodbolds deltagelse i Børnefestivalen. MM sørger for at 

give besked til arrangøren. 

 Der var en evaluering af indendørssæsonen. Det har desværre ikke kørt gnidningsfrit i 

forhold til Ringsted Sport Center. Der har været mangel på kommunikation, og flere 

trænere føler sig dårligt behandlet af Ringsted Sport Center. BL tager dette op på et 

møde med Ringsted Sport Centers ledelse, onsdag d. 6. marts 2019. 

 Der indkaldes snarest til rekvisitoptælling i børne- og ungdomsafdelingen. 

 Årets pinsetur forventes igen at gå til Fjord Cup. Der skal snart tages en beslutning, da 

efterspørgsel på stævnet er stort. MM er tovholder.  

 Der er behov for mere reklame i forhold til DBU Fodboldskolen, som i år holdes i uge 

28. BL og MM har ansvaret for at igangsætte en kampagne på WWW og Facebook. 

 MM har planlagt møde omkring at få ProDefending til Ringsted.  

 Der er fundet en ansvarlig for Små Fødder 2019. Det bliver igen Martin Hove. Nye tiltag 

blev drøftet. MM tager kontakt med Martin Hove, så dette kan afstemmes og meldes 

ud. 

 Der eftersøges nye idéer til børne- og ungdomsafslutning d. 22. juni 2019. Der er DBU 

stævner denne dag, så dette kunne være en mulighed at få til Ringsted. MM og JL 

følger op. 

 Campusskolen havde henvendt sig til RIF Fodbold vedr. træning af valgfagshold. Dette 

har klubben desværre måtte afvise grundet manglende ressourcer. 

 



I forhold til talentafdelingen, så er der kommet ”talenttrøjer” hjem med logo på. JL går videre 

med opgaven. 

 

BL laver talent setup på KampKlar, så trænerne kan benytte KampKlar til kommunikation med 

forældre og spillere. 

 

Der skal laves ”bookingsystem” til klubbens nye videosystem (VEO). BL tager kontakt til 

klubbens webmaster omkring mulighederne for at få dette online. 

 

Sponsorudvalget 

Jyske Bank har forlænget deres aftale med RIF Fodbold for de kommende 2 år. Det er 

bestyrelsen rigtigt glade for, da Jyske Bank er en stærk samarbejdspartner for RIF Fodbold. 

 

Der er endnu ikke kommet en endelige afregning for fyrværkerisalget, som blev afviklet i 

samarbejde med Super Brugsen, Ringsted. RJ følger op. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen skal have nyt spilletøj fra sæsonen 2019/2020. JL indkalder til 

møde omkring tøjordningen hurtigst muligt. 

 

JL orienterede om, at der er valgt ny kollektion fra Hummel. Der skal nu udvælges dele til 

vores "klubtilbud" til medlemmerne. 

 

Fodboldhuset 

RJ havde inden mødet fremsendt status og information til bestyrelsen: 

 

 Renoveringen af rekvisit rummet er i gang. Der er blevet sat hylder op i. RJ og Gregers 

Hansen arbejder videre med oprydning og organisering af rummet. 

 RJ og BL er i gang med at se på alternativ til renovering af taktiklokalet. Der kigges på 

en container løsning til opbevaring, så der kan blive ryddet op i Fodboldhuset. 

Prisoverslag er blevet indhentet, mens BL er i dialog med Ringsted Sport Center i 

forhold til en eventuel placering. 

 Der er blevet lavet darthjørne, renoveret billardkøer m.m. Der mangler at blive 

opgraderet med manglende bordtennis udstyr. 

 Der er indhentet priser på graffitimaling af billardrum og kioskfront. Det er besluttet at 

projektet skal gennemføres. BL forhandler aftale på plads. 

 Der skal kigges på pokalskabe samt placering af disse. Derudover skal bestyrelsen have 

en drøftelse af yderligere investeringer i indretning og møbler. 

 Der er dialog med leverandør omkring opgradering af service til Fodboldhuset, så 

klubben kan håndtere større arrangementer og fester. RJ og BL er ansvarlige for 

opgaven. 

 

CM havde en generel kommentar omkring opvarmning af Fodboldhuset, som oftest er koldt og 

derfor ikke særlig indbydende i vintermånederne. Der var enighed om, at Fodboldhuset er nød 

til at have et vist varmeforbrug – også i vintermånederne. Man kan så lukke helt ned i 

eksempelvis juleferien. Der var desuden en drøftelse af ”Grønne investeringer” samt tilskud til 

disse, dog uden at der blev truffet konkrete beslutninger. 

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

 



Pkt. 6 – Eventuelt 
Forårets bestyrelsesmøder er planlagt til: 

 28. marts 2019 kl. 19:00. 

 2. maj 2019 kl. 19:00 – bemærk ny dato! 

 28. maj 2019 kl. 19:00. 

 20. juni 2019 kl. 19:00. 

Andre vigtige datoer: 

 29. marts 2019 – Sæsonstart SS med åbent Fodboldhus inkl. mad. 

 11. maj 2019 – fodbolddag med massere af hjemmekampe, grill, fadøl m.m. 

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

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

 


