
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 2. maj 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. 28. marts 2019 blev udsendt d. 1. maj 2019. Referatet blev godkendt på 

mødet. BL beklagede den sene udsendelse. Referatet lægges på klubbens hjemmeside hurtigst 

muligt. 

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: 

 

Kvartalsregnskab 

CM havde d. 24. april 2019 udsendt kvartalsregnskab for Q1-2019. Regnskabet blev 

gennemgået og drøftet. Vi følger de aftalte planer og alle afvigelser ligger inden for de 

beslutninger om investeringer og forbrug, som bestyrelsen har truffet. 

 

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. RB arbejder på oplæg i forhold til seniorafdelingen. 

 

Status på talentarbejdet 

Bestyrelsen drøftede status på talentarbejdet. Der er stadig nogle indkøringsudfordringer, som 

talentteamet forsøger at løse – fx med optræninger og hvilke spillere, som årgangen sender til 

talent træning. Det samme er gældende for U21 holdet, som også savner den sidste opbakning 

fra trænere og ledere. 

 

Bestyrelsen bakker fortsat 100% op om strategien, og forventer at alle trænere og ledere i 

klubben gør det samme. Ændringsforslag er velkomne, men alle er nød til at trække i samme 

retning, hvis klubben skal have succes.  

 

Bestyrelsen drøftede derudover diverse konkrete opgaver, som der skal følges op på. Ansvaret 

for dette ligger hos talentgruppen, som har bemyndigelsen til at træffe beslutninger omkring 



bemanding, samarbejdsklubber etc. De økonomiske rammer udstikkes fortsat af bestyrelsen, 

som fremadrettet vil have talentarbejdet, som selvstændig budget- og regnskabspost. 

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

 

Formanden 

Der har d. 9. april 2019 været afholdt generalforsamling i Ringsted Idrætsforening. Der er 

mangler bestyrelsesmedlemmer, hvorfor der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 

8. maj 2019. Det forventes at der kan samles en bestyrelse, som skal se på Ringsted 

Idrætsforenings fremtidige eksistens og formål. 

 

Der har d. 24. april 2019 været afholdt generalforsamling i Ringsted Sport Center, hvor BL er 

genvalgt til bestyrelsen. Ny formand er Karsten Trampedach. 

 

BL har haft møde med RB og Seniorkoordinatoren (Carsten Andersen) omkring et kommende 

”Match-Day-Koncept”, som forhåbentlig kan afprøves i forbindelse med årets sidste 2 

hjemmekampe mod Køge og Herlufsholm. BL laver oplæg til RB og Seniorkoordinator. 

Klubhuset (RJ) bliver også involveret. 

 

Næstformanden 

RJ er i dialog med Nordea Fonden omkring tilskud til rekvisitter, som skal udspecificeres. 

Derudover er der ingen positive tilbagemeldinger fra fonde. 

 

Kasseren 

CM fremlagde kvartalsregnskab, som blev gennemgået under ”Sager til behandling”. 

 

Seniorafdelingen 

RB fremlagde status i seniorafdelingen. 

 

Trænerpåsætningen til den kommende sæson er godt i gang. Der måtte akut findes en løsning 

til U19, da cheftræneren med kort varsel fratrådte sin post. Løsning er fundet (Kennet 

Petersen), men der er generelt udfordringer på årgangen i forhold til fremmøde til kamp og 

træning. 

 

RB har desuden deltaget i DBU Sjællands arbejdsgruppe vedrørende strukturændringer i 

Sjællandsserien og Serie 1. En gruppe, som RIF Fodbold var med til at nedsætte på DBU 

Sjællands delegeretmøde i februar. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er, at der fortsat vil 

være 2 puljer i Sjællandsserien, som fra sæsonen 2020/2021 udvides med 2 hold pr. pulje, 

således at der kommer flere kampe, hvilket var et af RIF Fodbolds ønsker. Serie 1 forbliver 

uændret. De manglende grundlæggende strukturændringer strandede primært i udfordringer 

med transport og afstande. RIF Fodbold har endnu ikke set det færdig papir, som skal 

stemmes igennem på det næste delegeretmøde i starten af 2020. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

JL og MM fremlagde status i børne- og ungdomsafdelingen. 

 

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

 

På baggrund af de kommende børne- og ungdomsturer til henholdsvis Fjord Cup og München, 

drøftede bestyrelsen klubbens holdning til rygning, alkohol og energidrik blandt spillerne. Det 

er bestyrelsens klarer holdning, at hverken rygning, alkohol eller energidrik hører hjemme 

blandt spillerne i børne- og ungdomsafdelingen; det gælder alle aktiviteter relateret til RIF 



Fodbold. Eventuelle konsekvenser for spillere, som overtræder disse regler, vil blive fastsat i 

samråd mellem bestyrelsen og spillerens træner/årgangsleder. 

 

Mht. tøjordning til børne- og ungdomsafdelingen, så blev køreplanen for de resterende 

aktiviteter til tøjordningen blev aftalt. Der skal rykkes hurtigt på aktiviteterne, så tøj og tryk 

kan bestilles og være klart inden sommerferien. Årgangslederne får en større rolle i år omkring 

tøjprøvning og bestilling. 

 

Trænerpåsætningen til efteråret er i gang, men der er desværre en del hængepartier. En af de 

helt store udfordringer er en målmandstræner i ungdom og talent. 

 

Der skal inden sommerferien laves en plan for træningstider og banefordeling for efteråret 

2019. JL, MM og RB har ansvaret for dette. 

 

Bagagerumsmarkedet har fået en dårlig start, bl.a. på grund af dårligt vejr. Aktiviteten 

fortsætter minimum frem til sommerferien, hvorefter den evalueres. 

 

Sponsorudvalget 

RJ og JL fremlagde status fra sponsorudvalget. 

 

Sponsorskiltene på terrassen skal hurtigst muligt op igen – og meget gerne inden RIF 

Fodbolddagen. RJ tager fat i Jens Ove. 

 

Klubbens hjemmeside skal opdateres i forhold til sponsorer. JL og RB laver oplæg til BL. 

 

Der planlægges et sponsor-arrangement d. 13. juni 2019. RJ er ansvarlig. 

 

Det er snart tid til at starte planlægning af RIF Fodbolds lotteri til efteråret. RJ og JL er 

bestyrelsens ansvarlige. RJ har lavet en aftale med Søren Thomsen om, at han hjælpe med de 

praktiske ting i forhold til tryk, spilletilladelser og lodtrækning. 

 

Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

Status og manglende aktiviteter for den kommende RIF Fodbolddag blev gennemgået og 

aktiviteter blev aftalt. 

 

Skuret/baren på terrassen er næsten færdig, og det bliver malet inden fodbolddagen d. 11. 

maj 2019. Herefter kan guld- og sølv sponsor skiltene igen hænges op. Der mangler el-arbejde 

samt lukning af skur. El arbejdet forventes klart til fodbolddagen. BL følger op på el. 

 

Herretoilettet bliver udskiftet i indeværende uge. Håndvask med underskab er bestilt. Det 

kommer hjem 8. maj 2019, så forhåbentligt kan det komme på plads inden fodbolddagen. 

Service og bestik er kommet hjem, men endnu ikke pakket ud og talt op. 

 

Bestyrelsen vil gerne appellere til, at Fodboldhuset behandles ordentligt af brugerne. Der har 

desværre været flere eksempler på, at årgangene ikke behandler tingene ordentlig eller rydder 

ordentlig op efter overnatningerne. Lad os nu hjælpes af med at holde orden i Fodboldhuset, 

så det er hyggeligt at komme i. Så hav RESPEKT for tingene og det arbejde, som lægges i at 

gøre klubhuset til et hyggeligt sted. 

 

Klubbens store afslutningsfest bliver lørdag d. 22. juni 2019 fra kl. 16:00. Konceptet bliver 

stort set det samme som i 2018. RB er ansvarlig. BL laver indbydelse hurtigst muligt, så det 

kan sendes ud i klubben. 



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

Pkt. 6 – Eventuelt 
Forårets bestyrelsesmøder er planlagt til: 

 29. maj 2019 kl. 17:00 – bemærk ny dato! 

 20. juni 2019 kl. 19:00. 

Andre vigtige datoer: 

 13. juni 2019 – sponsorarrangement i Fodboldhuset. 

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

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

 


