
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Onsdag d. 29. maj 2019 fra kl. 17:00 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. 2. maj 2019 blev udsendt d. 14. maj 2019. Der er ikke kommet 

kommentarer til referatet, som dermed er godkendt. Referatet er lagt på klubbens 

hjemmeside. 

Pkt. 2 – Gennemgang af aktionslisten og årshjul. 
Aktionslisten blev ikke gennemgået på mødet. BL laver en opdatering af listen baseret på 

referater fra 2019 og sender status ud sammen med referatet. Det er så op til bestyrelsen at 

få fulgt op på de enkelte punkter samt lave en overordnet tidsplan til næste møde.  

Pkt. 3 – Sager til behandling 
 

Kontingentstruktur i RIF Fodbold 

Kontingentstrukturen blev igen drøftet. Den endelig beslutning tages, når budgettet for 

2019/2020 er på plads. Der arbejdes med forskellige modeller, men økonomien skal hænge 

sammen. RB har bedt seniorafdelingen om at komme med input til kontingentstrukturen. 

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

 

Formanden 

Der er har været ekstraordinær generalforsamling i Ringsted IF d. 8. maj 2019, hvor det 

lykkedes at få samlet et forretningsudvalg og en bestyrelse, så foreningen nu er fuld 

funktionsdygtig. Der er kommet indendørs tider til børneafdelingen fra Ringsted IF. Vi har fået 

tider i Ahorn Hallen om fredagen fra kl. 15:45 til 19:00 og om lørdagen fra kl. 08:00 til 10:30. 

Tiderne er gældende fra 1. september 2019. Næste møde i Ringsted IF er 12. juni 2019. 

 

BL var forhindret i at deltage på seneste møde i Ringsted Sport Centers bestyrelse. Der blev 

drøftet budgetbesparelser, som Ringsted kommune har varslet. Det er usikkert om det får 

indflydelse på ønsket om renovering af kunstgræsbaner i 2020. Næste møde i Ringsted Sport 

Centers bestyrelse er 19. juni 2019. 

 

DBU Sjælland har indkaldt til arbejdsgruppe om indrangeringsprocessen. BL har tilmeldt sig 

gruppen, men har endnu ikke hørt noget om optagelse i gruppen. BL forventer dog, at 

Ringsted IF bliver inviteret med i gruppen. 



 

Afslutningsfesten d. 22. juni 2019 blev drøftet. De enkelte afdelinger skal lige følge op på, at 

invitationer er kommet rundt til alle. RB indkalder til opfølgningsmøde i starten af juni. Ud 

over det praktiske omkring afslutningsfesten, blev der truffet besluttet omkring Årets Leder, 

som uddeles til festen. 

 

Klubben afholder søndag d. 2. juni 2019 i samarbejde med DBU kursus for linjedommere. BL 

er ansvarlig. Ud over en god relation til DBU, så giver kurset også et lille overskud til 

klubkassen. Der er i sæsonen 2019/2020 planlagt 4 kurser sammen med DBU. 

 

Næstformanden 

RJ afventer endeligt svar fra 2 fonde – bl.a. Nordea Fonden. 

 

Kasseren 

CM orienterede bestyrelsen omkring fremgangsmåden for budgetlægningen 2019/2020. 

Bestyrelsen drøftede forventningerne til indtægtssiden i det kommende regnskabsår. CM 

fremsender budgetark rundt til bestyrelsen omkring forventede udgifter og bad om at 

deadlines overholdes, så budgettet er på plads inden sommerferien. 

 

Seniorafdelingen 

RB fremlagde status i seniorafdelingen. 

 

Der har været afholdt seniorudvalgsmøde d. 28. maj 2019. Der er en god debat og 

konstruktive forslag til, hvordan vi fastholder spillere og udvikle seniorafdelingen. Der er 

udfordringer med spillere til U19 i den kommende sæson. Der arbejdes med løsninger, da det 

har høj prioritet, at RIF Fodbold har et U19 hold. 

 

Der er godt gang i træner og lederpåsætningen til den kommende sæson. Der arbejdes på 

målmandstræner til seniorafdelingen, trænere til U19 samt hold 2 træner til U17. 

 

Sportsligt har Sjællandsserie holdet misset muligheden for 2. pladsen, men der spilles en 

pokalkamp d. 4. juni 2019, som har høj prioritet, så man er med i DBU pokalen efter 

sommerferien. Senior 2 ligger til oprykning, og det er vigtigt at den kommer i hus, så springet 

mellem hold 1 og hold 2 bliver mindre. U17 har mulighed for at nå 1. pladsen i mesterrækken, 

hvilket man går benhårdt efter. 

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

JL og MM fremlagde status i børne- og ungdomsafdelingen. 

 

Der har ikke været afholdt årgangsledermøde. Der forsøges planlagt et møde inden 

sommerferien. 

 

Børne- og ungdomsafslutningen aflyses desværre i år, da der ikke har været opbakning til 

dette i årgangene. Det er bestyrelsen rigtig ærgerlige over, men bestyrelsen kan ikke selv løfte 

alle opgaver. 

 

Der arbejdes hårdt på at få landet trænere og ledere til alle årgange. Der er desværre 

udfordringer på flere årgange. Der er brug for at forældrene på de pågældende årgange tager 

et større medansvar for at få tingene til at lykkes. 

 

Mht. målmandstræning, så er det endnu ikke lykkedes, men jagten på målmandstræner 

fortætter. 

 



Der er er række praktiske ting, som skal på plads inden sommerferien: træningstider, 

holdtilmeldinger og kamptidspunkter. I forbindelse med klubbens nye ”Match Day”, skal 

årgangene forvente, at bestyrelsen påsætter kampe om lørdagen, selvom man har ønsker 

andre dage. Bestyrelsen håber, at årgangen har forståelse for dette, og bakker op om det nye 

”Match Day” koncept, som meldes ud inden sommerferien. 

 

Fodbold for Små Fødder kører rigtigt godt med mange glade børn. Som en positiv sidegevinst 

har børneformanden haft møder med forældre til en ny kommende årgang 2014. Bestyrelsen 

krydser fingre for at det lykkedes at få sparket en ny årgang i gang. 

 

Der gøres nu et nyt forsøg på at sat yderligere skub i tilmeldinger til DBU fodboldskolen. Der er 

pt. 54 tilmeldte, men der skulle gerne komme 70, som vil være på samme niveau som sidste 

år. 

 

Talentafdelingen er i gang med evalueringen af klubsamarbejdet med Roskilde og Næstved. 

Derudover er der aftalt møde med Brøndby omkring et muligt samarbejde. Bestyrelsen ønsker 

med eventuelle klubsamarbejder, at opnå struktureret forløb omkring spillerhenvendelser og 

talentforløb. Derudover ligger det bestyrelsen meget på sinde, at samarbejdsklubberne også 

kan tilbyde udvikling og inspiration til trænere og klubledelse. 

 

Sponsorudvalget 

RJ og JL fremlagde status fra sponsorudvalget. 

 

Der er fuld gang i at få lukket trøjesponsorater til børne- og ungdomsafdelingernes nye 

tøjordninger. 

 

Planlægning af det kommende sponsor-arrangement d. 13. juni 2019 er i fuld gang. RJ er 

ansvarlig. 

 

Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

Der skal laves skabe til vores nye service, så der kan holdes styr på antal m.m. 

 

Skur/bar på terrassen forventes lukket inden for 14 dage. 

Pkt. 6 – Ajourføring af aktionslisten 
Se status under punkt 2. 

Pkt. 6 – Eventuelt 
Forårets bestyrelsesmøder er planlagt til: 

 20. juni 2019 kl. 19:00. 

Bestyrelsesmøder for efteråret samt generalforsamling i august fastsættes på 

bestyrelsesmødet d. 20. juni 2019. 

Andre vigtige datoer: 

 13. juni 2019 – sponsorarrangement i Fodboldhuset. 

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

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

 


