
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 15. august 2019 fra kl. 18:00 i Fodboldhuset. 

Deltagere Brian Larsen (BL), René Junggaard Jensen (RJ), Claus Mylting (CM),

 Rasmus Birch Larsen (RB), Jesper Lemmike (JL) og Morten Mohrsen (MM). 

Afbud Ingen 

Referent  BL 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat 
Referat af mødet d. 20. juni 2019 blev udsendt d. 21. juni 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 
 

Økonomi 

Årsregnskabet for 2018/2019 samt budget for 2019/2020 blev gennemgået og godkendt. CM 

laver materiale klar til generalforsamlingen. 

  

Generalforsamling 2019 

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

til generalforsamling er fundet. Det samme er suppleant til bestyrelsen samt ligesom revisorer 

og revisorsuppleant er på plads. BL sender formandsberetning rundt til kommentering. 

Forslag fra bestyrelsen: 

Regnskabsåret laves om til at følge regnskabsåret. 

Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne. 

RIF Fodbolds lotteri 

Kommunikationsplan samt rammer for udlevering af lodder blev drøftet. Alle skal være med og 

bidrage.  

RJ og JL arbejder på præmier til lotteriet. 

Fodbolddagen d. 7. september 2019 

Aktiviteter og opgaver i forhold til fodbolddagen blev løbet i gennem og planlagt. Vi skal have 

fokus på hjælp og frivillige - ikke mindst til oprydning. 



JL foreslog, at alle de udgåede tøjmodeller klubben har på lager sælges billigt til klubbens 

medlemmer i forbindelse med fodbolddagen. Det blev besluttet at gøre et forsøg. JL og MM 

har opgaven. 

 

Match Day koncept 

Match Dat konceptet blev drøftet. Det stiller krav til personalet i klubhuset. Der skal være 

fokus på hjælp og frivillige til arrangementerne. 

Henvendelse fra nabo til fodboldklubben 

Formanden har modtaget venlig henvendelse fra nabo til fodboldklubben vedrørende musik og 

støj til vores klubarrangementer. Henvendelsen var inden mødet sendt rundt til bestyrelsen. 

BL sender svar retur. RIF Fodbold ønsker naturligvis at tage hensyn til klubbens naboer. 

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

 

Formanden 

BL har deltaget i bestyrelsesmødet i Ringsted Sport Center d. 7. august 2019.  

 

 De grønne arealer lider stadig under den varme sommer sidste år samt de varme 

måneder i år med meget lidt nedbør. Banerne er eftersået af ekstern entreprenør, og 

banerne er kørt over med specielmaskiner for at fjerne ujævnhederne i banerne. RIF 

Fodbold afventer med spænding effekten af arbejdet. 

 Pga. hærværk, støj m.m., har kunststofbanerne været lukket fra kl. 18 til 08 i 

sommerferie perioden. Det har fungeret, at hullerne i hegnet rundt om 

kunstgræsbanerne har været lukket. Ringsted Sport Center overveje pt. om vagtværnet 

skal fortsætte efter sommerferien samt i hvilket omfang banerne skal lukkes. 

 Regnskab og budget holder planerne. Staten har endnu ikke udstukket budgetkravene 

til Ringsted kommune for 2020. Kommunen har derfor fået skubbet fristen for budget 

2020 med 3 uger. Påvirkningen af Sport Centerets budget er endnu uklart. 

 Der er stadig ingen dato for igangsætning af udbygningen af Ringsted Sport Center. 

 

BL skulle d. 13. august 2019 have deltaget i DBU Sjællands arbejdsgruppe omkring 

indrangeringsprocessen i ungdomsfodbolden, men mødet blev desværre aflyst i sidste øjeblik. 

Det bliver i stedet for afholdt 27. august 2019. 

 

BL har haft travlt med administrative opgaver op til sæsonstart, herunder kampredigering, 

dommerpåsætning, kontingent, oprettelse af nye trænere i systemet samt tøjordningen. 

Tingene ser efterhånden ud til at være kommet på plads. 

 

BL har møde med Anders (WWW) sidst i august. Input til hjemmeside og/eller klubbens 

digitale platforme skal sendes hurtigst muligt til formanden. 

 

Næstformanden 

Der åbnes op for ansøgninger til en række fonde d. 1. september 2019. RJ har opsøgt sparring 

med personer, som tidligere har arbejdet med fonde/ansøgninger, så forhåbentlig kan 

tilskuddene fra fonde vokse markant i 2019/2020. 

 

Kasseren 

CM havde ingen yderligere bemærkninger, da årsregnskab for 2018/2019 samt budgettet for 

2019/2020 kom på plads under punkt 3. 

 

 



Seniorafdelingen 

RB fremlagde status i seniorafdelingen. 

 

Bemandingen i seniorafdelingen er på plads, og bortset fra lidt kontingentrestancer, så er 

holdene klar til sæsonstart. 

 

U17 har haft en tung start med meget få spillere til træning. Det er blevet bedre, men endnu 

ikke optimalt. Specielt den yngste årgang på U17 (Årg2004) har været ramt af mandefald og 

udmeldinger, så der er udfordringer med at kunne stille 2 hold. Bestyrelsen håber det lykkes. 

  

Inden sommerferien blev det besluttet at nedlægge U19 holdet og i stedet for integrere de 

tilbagevendende spiller i seniorafdelingen. Det er gået rigtigt godt. U19 spillerne udgør 

stammen på senior 3. 

 

Senior 2 var ramt af mandefald i sommerferien, så opstarten har været lidt svær. I 

indeværende uge var der dog over 30 mand til træning. 

 

Senior 1 har haft udfordringer med både sommerferieplaner og skader. Der er kommet flere 

spændende tilgange, så det bliver spændende at se, hvor hurtigt holdet kan spilles sammen 

trods den kaotiske opstart. 

 

Overordnet set kører det fint i hele seniorafdelingen, som nu tæller 73 medlemmer. Selvom 

der er rykket U19 spillere op, så er det mange år siden at RIF Fodbold har kunnet præsentere 

så flot et medlemstal i seniorafdelingen. Det skyldes flere ting, men ikke mindst også 

seniorkoordinatorens store indsats. 

 

Old Boys mangler medlemmer og har svært ved at stille hold fra gang til gang. 

Veteranafdelingen kører derimod med mange medlemmer og højt aktivitetsniveau. Det er flot 

af Troels Kjær, som er en fantastisk ankermand for veteranafdelingen. 

 

Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

JL og MM fremlagde status i talent-, børne- og ungdomsafdelingen. 

 

Første årgangsledermøde i sæsonen er sat til tirsdag d. 27. august 2019, hvor opgaver til 

Fodbolddagen samt Match Day konceptet skal drøftes. 

 

Talentafdelingen 

Talentchef Kim Wiborg er efter gensidig aftale og helt uden drama stoppet i klubben. Kenneth 

Byssing (træner) og Jesper Olsen (målmandstræner) er nye talentgruppen. Derudover er der 

lavet en aftale med seniormålmand Mads Oliver om målmandstræning hver anden torsdag – 

dette er dog i første omgang ikke en del af talentafdelingen. 

 

Talentteamet har fået en fælles mailadresse (talent@rif-fodbold.dk), som man kan skrive til. 

 

Det har været afholdt møde med trænerne i både børne- og ungdomsafdelingen. Det var rigtig 

positivt med mange fremmødte og en rigtig god dialog. 

 

Talentgruppen har lavet et nyt tiltag: ”Det gode Børnemiljø”. Det skal sikre der trænes ens og 

rigtigt i børneafdelingen. Stor ros til talentgruppen for dette arbejde, som trænerne i 

børneafdelingen var meget begejstrede for på mødet. 

 

Der er udarbejdet planer for talenttræningen (U10-U21) i efteråret. U15 opererer nu under 

Rasmus Knaack mht. talenttræning. Der er stor fokus på klubbens talentfulde U15 afdeling – 

både i forhold til talenttræning, udvikling og den kommende overgang til seniorafdelingen. 

mailto:talent@rif-fodbold.dk


 

JL og Martin Hove har i uge 34 møde med Brøndby IF om muligt fremtidigt klubsamarbejde. 

 

Talentgruppen ønsker at blive mere synlige på hjemmesiden, så de positive historier kan 

komme ud til medlemmer og interessenter. BL tager det med til hans møde med 

webmasteren. 

 

Ungdomsafdelingen 

Der er efter hårdt arbejde kommet styr på træner og ledersituationen på alle årgange. 

 

U11 (Årg2009) er udfordret med meget få medlemmer, men de nye trænere gør en fin indsats 

for at få det til at køre. 

 

Planen med træningstider dækkende resten af 2019 er færdig og sendt rundt. 

 

Arbejdet omkring tøjordningen er så godt som færdigt. Der har været enkelte udfordringer, 

som der arbejdes på at løse hurtigst muligt. 

 

JL har fået en del positive tilbagemeldinger på formanden mail til alle vores medlemmer. 

 

Turudvalget er endnu ikke på plads. JL afventer svar fra Anja og Susanne i forhold til om de 

ønsker at deltage i planlægningen af næste års tur for ungdomsafdelingen. 

 

RIF Fodbold afholder ProDefending fodboldskole i uge 42. René Christiansen, cheftræner for 

U13, står som skoleleder. 

 

U12 afdelingen står for talentcup for årgang 2008 spillere, lørdag d. 14. september 2019 i 

Ringsted. JL er ansvarlig. 

 

Børneafdelingen 

Fodboldskolen var igen i år en succes. Vi gør det igen næste år, men skal drøfte form og 

indhold med trænerne og lederne fra fodboldskolen. 

 

Der starter et nyt U6-hold (Årg2014) op lørdag d. 17. august 2019. Der er ansat 2 helt nye 

trænere. Der er god tilslutning og allerede 16 tilmeldte. Opstarten af holdet er en sidegevinst 

fra Små Fødder initiativet. 

 

RIF Fodbold har 7 børnetrænere med på DBU C1 kursus i Næstved d. 18. august 2019. 

 

RJ trænertøj. 

 

Sponsorudvalget 

RJ og JL fremlagde status fra sponsorudvalget. 

 

Planlægningen og igangsætningen af RIF Fodbolds lotteri er i fuld gang. Der udleveres lodder i 

uge 33 og 34. Salget starter 22. august 2019. Alle 8.000 lodder fordeles ud på hold og 

årgange. Der er en ekstra bonus de hold/afdelinger, som får solgt alle deres lodder. 

 

Der skal findes en dato til et nyt sponsorarrangement, da vi måtte aflyse i efteråret. RJ er 

ansvarlig for dette. 

Sponsorarrangement 26/9 

 

MM har fået leveret 50 stk. RIF halstørklæder. Salget starter til RIF Fodbold dagen. Prisen 

bliver 100 kr. og overskuddet går til hele RIF Fodbold. 



 

Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

Der afholdes DBU dommerkursus på søndag d. 18. august 2019. BL er ansvarlig. 

 

Oprydningen i Fodboldhuset fortsætter. Køkkenet og lageret har fået en tur, og det er blevet 

super godt og overskueligt.  

 

Fodboldhuset holder åbent de dage, hvor der er kampe plus hver torsdag. Personalet er 

positive stemte overfor tiltaget med flere kampe pr. dag, og ser frem til at komme i gang med 

Match Day konceptet. 

 

I forbindelse med Match Day d. 12. oktober 2019 udvides åbningstiden, da Danmark spiller 

landskamp kl. 18:00 mod Schweiz. Der arbejdes på et ”landskampsarrangement” med spisning 

og hygge. 

Pkt. 6 – Ajourføring af aktionslisten 
Aktionslisten blev opdateret. 

Pkt. 6 – Eventuelt 
Efterårets bestyrelsesmøder er planlagt til: 

 September møde skal aftales. BL indkalder. 

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

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

Andre vigtige datoer: 

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

 24. august 2019 kl. 9:00 – Match Day. 

 7. september 2019 kl. 9:00 – Fodbolddagen. 

 21. september 2019 kl. 9:00 – Match Day. 

 26. september 2019 kl. 18:00 – Sponsorarrangement. 

 5. oktober 2019 kl. 9:00 – Match Day. 

 12. oktober 2019 kl. 9:00 – Match Day med efterfølgende landskampsarrangement. 

 Uge 42 – Pro Defending Fodboldskole i Ringsted. 

 26. oktober 2019 kl. 9:00 – Match Day med brunch for trænere og ledere. 

 


