
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 20. juni 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. 29. maj 2019 blev udsendt d. 30. 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 gennemgået på mødet. 

Pkt. 3 – Sager til behandling 
 

Kontingentstruktur 2019/2020 

Det blev besluttet at fastholde nuværende kontingentstruktur og aktuelle satser. Så ingen 

kontingentreguleringer i 2019/2020 sæsonen.  

 

Økonomi 

Budget 2019/2020 blev forhandlet på plads. Der fortsat brug for en stram styring af 

økonomien, således at indtægter og udgifter balancerer. Det er dog lykkedes at fastholde 

budget på stort se samme niveau, som i 2018/2019. 

 

Generalforsamling 2019 

Der afholdes generalforsamling onsdag d. 21. august 2019 kl. 19:00 i Fodboldhuset. BL sørger 

for alt det praktiske omkring generalforsamlingen. CM sørger for revisorer og revisorsuppleant. 

Den nuværende bestyrelse genopstiller. 

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

 

Formanden 

BL har deltaget i hovedbestyrelsesmødet i Ringsted Idrætsforening d. 12. juni 2019. Der er pt. 

en drøftelse af foreningens fremtid og formål. 

 

BL har deltaget i bestyrelsesmødet i Ringsted Sport Center d. 20. juni 2019. Bestyrelsen 

afventer tilbagemeldingen på de spareforslag på mellem 1,5 og 3 procent, som kommunen har 

pålagt Sport Centeret at finde. Den endelige procentsats afventer statens udbetaling af 



udligningsordningen til Ringsted kommune. Spareforslagene kan ramme RIF Fodbold i form at 

besparelser på vedligeholdelse af baner – herunder græsslåning. 

 

BL har rejst problematikken omkring ujævne fodboldbaner over for Ringsted Sport Center. Der 

er netop anskaffet en ny multi-maskine til banerne, som kan være med til at jævne banerne. 

Det kræver dog at banerne/jorden bliver fugtigt, så der kan arbejdes med banerne. Derudover 

skal man forvente en længere periode inden tiltagene for alvor slår igennem. 

 

BL orienterede desuden om, at der er et godt samarbejde med Ringsted Sport Center. Det 

kommer dog ikke af sig selv. Vi skal som klub sørge for at behandle tingene ordentligt – 

primært omklædnings- og baderum. Der er desværre spillere/hold, som tror det OK at vaske 

støvler i baderummene. Det er helt uacceptabelt, og skal indskærpes over for trænere og 

spillere. 

 

Næstformanden 

Der kommer snart en udmelding omkring tilskud fra yderligere en fond. Der arbejdes pt. ned 

case-story og pressemeddelelse. Indtil dette er på plads, er aftalen fortrolig. 

 

Kasseren 

Ingen yderligere bemærkninger. Budget 2019/2020 behandlet under punkt 3. 

 

Seniorafdelingen 

RB fremlagde status i seniorafdelingen. 

 

Alt fokus bruges pt. på sammenlægningen af U17/U19. Der er udfordringer med at finde 

kommende cheftræner for U19. Der afholdes spiller og forældremøde, mandag d. 24. juni kl. 

19:00 i Ringsted Sport Center.  

 

Børne- og ungdomsafdelingen 

JL og MM fremlagde status i børne- og ungdomsafdelingen. 

 

Der er tilmeldt hold i diverse rækker efter ønske fra afdelingerne. Ift. indrangeringen synes vi 

igen, at RIF Fodbold er blevet "snydt" af DBU Sjælland og deres "politiske udvalg". Vi har gjort 

indsigelser, men som vanligt uden held. Det skaber stor frustration på de respektive 

afdelinger. Trænerne er godt og grundig irriterede og uforstående. Der frygtes spillerafgang 

grundet manglende indrangering. BL forventes at deltage i DBU arbejdsgruppe omkring 

indrangering efter sommerferien. Vi må så forsøge at lægge maksimalt pres på DBU igennem 

dette forum. 

 

Ungdomsafdelingens tur til München forløb rigtig godt. Så det var en stor succes. En kæmpe 

tak til turudvalget med Torben, Anja og Susanne. Torben stopper i udvalget, mens vi afventer 

svar fra Anja og Susanne. 

 

Der er en række aktiviteter omkring trænings- og kampplanlægning til den nye sæson. Dette 

skal være på plads inden sommerferien. Det er større udfordringer end tidligere omkring 

træningstider i efteråret. 

 

Der er indkøbt pokaler og flidspræmier til alle afdelinger. Disse uddeles af afdelingerne selv i 

forbindelse med holdenes afslutningsarrangementer. Bestyrelsen er ærgerlige over, at det ikke 

er muligt at lave et fælles arrangement i år. 

  

Trænerpåsætningen fortsat i gang. Det er svært at få de sidste brikker på plads, men 

forhåbentligt lykkes det inden sommerferien. 

 



I forbindelse med talentarbejdet, har BL, JL og talentchef Kim Viborg været til møde i 

Næstved vedr. klubbernes samarbejde. Der har derudover været evalueringsmøde i 

talentteamet, hvor også klubbens trænere fra U11 til U14 deltog. Der bliver sat yderligere et 

møde op – forhåbentligt inden sommerferien – så opgavefordeling, planer m.m. til 

efterårssæsonen kommer på plads. 

 

Der er fint gang i aktiviteterne omkring børne- og ungdomsafdelingens nye tøjordning til 

næste sæson. Der forhandles pt. med sponsor til den sidste årgang. Tøjudvalget – primært 

Gregers Hansen – er ved at danne sig et overblik over, hvad der yderligere skal bestilles hjem. 

Det samme gælder for trænerpakker. 

 

Tøjudvalget arbejder med et udkast til nyt klubkatalog, som skal drøftes med Sportmaster 

inden længe. 

 

MM gav en status på de forskellige børneafdelinger, hvor der er kommet en del nye trænere 

til. Der er generel god stemning i børneafdelingen. 

 

Årets fodboldskole lander på 64 deltagere mod 70 sidste år. Organisationen omkring skolen er 

nu helt på plads. 

 

RIF Fodbold afholder DBU’s medaljestævner for U8 og U9 lørdag d. 22. juni 2019. Der er en 

del koordinering omkring baner og medaljer. MM har ansvaret for dette. 

 

Sponsorudvalget 

RJ og JL fremlagde status fra sponsorudvalget. 

 

Vi måtte desværre aflyse det planlagte sponsor-arrangement d. 13. juni 2019 pga. af for få 

tilmeldinger. Der sættes et nyt arrangement op i september. 

 

Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

Der er kommet reoler på lageret til det nye service, bestik, glas mm. Det bliver rigtig godt, når 

det bliver helt færdigt. 

 

Redskabskuret på terrassen er blevet færdigt. Lågen skal dog lige males. Jens Ove har lovet at 

male den. Kæmpe tak til Jens Over for dette. 

 

Der er en masse fodboldafslutninger for tiden. Det er kun positivt, at huset bliver brugt så 

meget. Langt de fleste årgange husker, at drikkelse skal købes i kiosken. Det giver fornuftig 

omsætning. 

 

Der er 80 tilmeldte til afslutningsfesten, lørdag d. 22. juni 2019. 

Pkt. 6 – Ajourføring af aktionslisten 
Aktionslisten blev opdateret. 

Pkt. 6 – Eventuelt 
Efterårets bestyrelsesmøder er planlagt til: 

 Torsdag d. 15. august 2019 kl. 19:00 

 Torsdag d. 26. september 2019 kl. 19:00 

 Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 19:00 



 Torsdag d. 21. november 2019 kl. 17:00 med efterfølgende spisning. 

Andre vigtige datoer: 

 22. juni 2019 kl. 16:00 – Afslutningsfest for trænere, ledere, frivillige samt seniorafd. 

 Uge 28 – DBU Fodboldskole. 

 21. august 2019 kl. 19:00 – Generalforsamling i Fodboldhuset.  

 


