
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 28. marts 2019 fra kl. 19:00 i Fodboldhuset. 

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

René Junggaard Jensen (RJ), Jesper Lemmike (JL) og Morten Mohrsen (MM). 

Afbud Ingen. 

Referent  BL 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat 
Referat af mødet d. 26. februar 2019 blev udsendt d. 12. marts 2019. Der var ingen 

kommentarer til referatet, som efterfølgende er 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: 

 

Kontingentstruktur i RIF Fodbold 

Kontingentstrukturen i RIF Fodbold blev drøftet uden at der blev truffet endelige beslutninger. 

Bestyrelsen vil arbejde med emnet de kommende måneder, så vi kan være på plads til 

sæsonen 2019/2020. 

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

 

Formanden 

BL deltog d. 4. marts 2019 i DBU Formands Lounge. Loungen er for formænd i fodboldklubber 

under Ringsted og Sorø kommune. Emnet var frivillighed. Der var folk fra DBU Sjælland, som 

havde et indlæg om frivillighed. Et par af hovedkonklusionerne var: 

 

 Frivillighed skal gøres ”lækkert” og Instagram venligt. 

 Frivillige skal føle de gør en forskel. 

 De frivillige findes, de skal bare spørges. Glem mail og Facebook. 

 Afgræns opgaver. 

 Støt op om de frivillige. 

 

Næste DBU Formands Lounge holdes i Fodboldhuset, mandag d. 7. oktober 2019 kl. 18:30. 

 

BL har d. 6. marts 2019 haft møde med Karl-Åge Søltoft, Ringsted Sport Center. Emnerne var: 

 



 Evaluering af indendørs sæsonen, hvor der har været nogle gnidninger mellem RIF 

Fodbolds ledere og Ringsted Sport Centers ansatte. Der skal inden næste sæson laves 

klarer aftale om, hvordan der kommunikeres og hvad RIF Fodbold råder over af 

materialer. Karl-Åge lovede at tage en snak med hans folk. 

 Omklædningsrum 9-11, hvor baderum ikke har fungeret optimalt efter renovering. Der 

er nu sat ekstra pumpe på, hvilket har hjulpet – men ikke nok. Det er aftalt med 

Ringsted Sport Center, at der skrues yderligere op for pumpen. Afventer tilbagemelding 

fra Ringsted Sport Center. 

 Pladsmangel til rekvisitter og materialer. RIF Fodbold havde foreslået anskaffelse af 

container, men dette er ikke en mulighed. Der skal derfor findes alternativer. 

 Sjællandsserien og Senior 2 spiller hjemmekampe på Bane 4 i foråret. Det må 

forventes, at klubbens ungdomshold får kampe på Stadion. 

 Der blev talt om skiltning og trafikforhold på Tvær Allé samt gennemkørsels vej til 

Anlægsvej. Karl-Åge tager fat i kommunens ejendomsservice, så ensretningen af Tvær 

Allé genetableres. Der mangler skiltning. 

 Der var en overordnet drøftelse af renovering af kunststofbanerne samt lys. Dette 

emne tages op i Ringsted Sport Centers bestyrelse, hvor BL også er repræsenteret. 

 

Den 13. marts deltog BL i bestyrelsesmøde i Ringsted Sport Center. 

 

 Udbygningen af Ringsted Sport Center (Etape 2) er fortsat forsinket. Nu skal 

udbygningen sendes i ”omvendt licitation”. Det betyder sandsynligvis, at arbejdet først 

påbegyndes i 2020. 

 Renovering af kunstgræsbanerne indstilles gennemført i 2020. BL presser på for at lys 

udfordringerne også indstilles til kommunen. 

 Der afholdes generalforsamling d. 24. april 2019 kl. 19:00 i Ringsted Sport Center. BL 

genopstiller, men kan ikke deltage pga. af kursusaktiviteter i USA. Der er derfor brug 

for, at et medlem fra RIF Fodbolds bestyrelse møder op og støtter BL’s kandidatur. 

 

Næste møde i Ringsted Sport Centers bestyrelse er 10. april 2019. 

 

Der har været møde i Ringsted Idrætsforeningens hovedbestyrelse d. 20. marts 2019. BL var 

desværre forhindret. 

 

 Der er generalforsamling d. 9. april 2019. Der er store udfordringer med at finde nye 

bestyrelsesmedlemmer samt forretningsfører. Der arbejdes med at ændre vedtægterne, 

så der kan løses lidt op i forhold til bestyrelsesposter. 

 Halfordelingsudvalget under Ringsted Idrætsunion fordeler haller og haltider på et møde 

d. 26. marts 2019. Torsdag d. 11. april 2019 er der halfordelingsmøde, hvor 

repræsentanter fra Ringsted Idrætsforening deltager. Inden det møde, er der onsdag d. 

3. april et internt møde i Ringsted Idrætsforening, hvor man vender ønsker og strategi 

inden halfordelingsmødet. BL deltager. RIF Fodbold har meldt samme behov ind for 

haltid, som sidste år. BL forventer ikke de store ændringer i forhold til seneste sæson. 

 

Næstformanden 

Vi har fået 10.000 kr. fra Bjarne Jensen Fonden. Der er stadig ansøgninger ude, som vi 

mangler tilbagemeldinger på. Husk at kontakt RJ, hvis der dukker fonde op i dagspressen eller 

på nettet, som RIF Fodbold kan søge. 

 

Kasseren 

CM fremlægger kvartalsregnskab på næste bestyrelsesmøde. Regnskabet sendes ud til 

gennemlæsning i bestyrelsen mindst én uge før mødet. 

 

 



Seniorafdelingen 

Senior 1 har haft en rigtig god træningslejr, som har haft god effekt både på og uden for 

banen. 

 

Senior 2 har fint fremmøde til træning. Der kan komme en udfordring omkring kampene, hvor 

der er en risiko for at ikke alle kan komme med til kamp hver weekend. 

 

Der er udfordringer med fremmødet i U19-truppen. RB arbejder sammen med 

seniorkoordinator og trænerteamet på at få vendt udviklingen. 

 

U17 har haft en god træningsweekend i Roskilde, men der er desværre også udfordringer med 

fremmødet til de normale træninger i løbet af ugen. Der er derudover oprettet en U16 for den 

yngste del af U17 samt for de U15 spillere, som ikke komme med til kamp så tit. 

 

Der mangler en holdansvarlig for Old Boys. Det arbejdes der på. 

 

Veteraner kører derudaf med massere af sociale arrangementer og stor tilslutning. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

Årgangsledermødet, der skulle være afholdt tirsdag d. 26. marts 2019, blev aflyst. 

 

Der er behov for at de enkelt årgangssider på www.rif-fodbold.dk opdateres med korrekte 

oplysninger – herunder billeder af både trænere og spillere i RIF tøj. JL og MM sørger for at 

sende info/henstilling rundt til årgangene, mens rettelser til årgangssiderne sendes til BL. 

 

Talent 

Der er udfordringer med at få årgangene til at prioritere talenttræningen – herunder at udtage 

spillere. Det er til stor frustration for talentteamet. Det skal der styr på, da arbejdet har 

bestyrelsens højeste prioritet. 

 

Der mangler akut en målmandstræner i talentteamet, så vi også kan få udviklet målmænd. 

 

Næstved IF og FC Roskilde har inviteret til "Træner Events". Indbydelser er sendt ud til 

trænerne. 

 

Der var en dialog omkring vores samarbejdsaftaler med Næstved IF og FC Roskilde, som skal 

evalueres inden sommerferien.  

 

Ungdom 

Der er bestilt rekvisitter til alle årgangene i børne- og ungdomsafdelingerne. 

 

Der er en stor underen fra flere trænere over, at man ikke kan bruge sin nøglebrik til 

omklædningsrummene “hele døgnet”. Brikken er personlig, men alligevel er der 

tidsbegrænsning på “åbningstiderne”. Nogen vil gerne pumpe bolde om morgen på vej til job, 

andre i frokostpausen. Derudover oplever nogen også, at man skal spille tidligt på udebane i 

weekenden uden mulighed for at komme ind til pumpe og bolde. Dem som fx. overnatter i 

klubhuset oplever også udfordringer ift. bad med mere ved træningslejre. BL kontakter 

Ringsted Sport Center. 

 

Det er snart tid til det første ”Bagagerumsmarked”, som er lørdag d. 13. april 2019. Der er 

behov for hjælpere samt annoncering af eventen. 

 

 

 

http://www.rif-fodbold.dk/


Børn 

Der er nu tilmeldt 9 børnehold til Fjord Cup: U6 (2), U7 (3), U8 (2) og U9 (2). Desværre har 

det ikke været muligt for U10 at stille hold. Der er 27 spillere som overnatter til Pinsestævnet. 

 

Sponsorudvalget 

Der er heldigvis sket en masse gode ting på området i 2019, hvilket har givet positiv travlhed 

omkring spilletøj, skilte, fotosessions m.m. Der er derudover forskellige møder i kalenderen 

med mulige sponsorer. Stor ros fra hele bestyrelsen til RJ og JL. Super flot arbejde. 

 

Klubbens hjemmeside skal opdateres i forhold til sponsorer. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen skal have nyt spilletøj fra sæsonen 2019/2020. Der har været 

afholdt møde i ”Tøjudvalget”. Tøjet er allerede bestilt hos Sportmaster. Der er nogle 

justeringer i forhold til sidste gang omkring årgangenes tøjprøvning og bestilling. Der skal 

fortsat betales depositum på 200 kr., når tøjet bestilles med navn. Der skal laves til 

information til årgangene hurtigst muligt. 

 

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

samarbejde med Super Brugsen, Ringsted. RJ følger op. 

 

Fodboldhuset 

Der er lavet et samarbejde med Team Rengøring A/S vedr. hovedrengøring 2 gange om året 

samt vinduespudsning.  

 

Der er blevet indkøbt en frituregryde, så der nu kommer pommes frites på menukortet. 

 

Der er også blevet købt 3 caféborde, som fast skal stå i kiosken i stedet for nogle af de andre 

borde. Der er i den kommende tid fokus på indretning og oprydning i Fodboldhuset. Der skal 

skrives rundt til alle trænere og ledere omkring ordensregler (primært fodboldstøvler), så disse 

kan håndhæves over for spillere m.m. RJ laver oplæg. 

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

Pkt. 6 – Eventuelt 
Forårets bestyrelsesmøder er planlagt til: 

 2. maj 2019 kl. 19:00 

 28. maj 2019 kl. 19:00. 

 20. juni 2019 kl. 19:00. 

Andre vigtige datoer: 

 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. 

 


