
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Onsdag d. 25. september 2019 fra kl. 19:00 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. 15. august 2019 blev udsendt d. 11. september 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. 

Pkt. 3 – Sager til behandling 
 

RIF Fodbolds lotteri 

Status på lotteri salget blev gennemgået. Alle lodder er uddelt, og flere afdelinger har allerede 

solgt massere af lodder. RJ sikre at præmier kommer på plads, og Søren Thomsen har 

kontakten med Retten i Roskilde vedr. udtrækningen. 

Tilskud til turer 

Bestyrelsen drøftede diverse tilskud til hold og afdelinger i forbindelse med arrangementer i 

2020. Følgende blev besluttet: 

 

 Ungdomsafdelingens tur til Holland i Pinsen 2020 støttes med 300 kr. pr. spiller. 

 Fælles træningslejr for U15 og U17 i foråret 2020 støttes med 300 kr. pr. spiller. 

 Veteranafdelingen støttes med 10.000 kr. til Malaga-turen 2020. 

 MM vender tilbage med budget og behov for midler til børneafdelingens pinsetur i 

2020, som igen bliver Fjord Cup. 

Udvidelse af seniorkoordinatorens budget 2019/2020 

Det blev besluttet at udvide seniorkoordinatorens budget, således at de mange sociale 

arrangementer i seniorafdelingen (fællesspisninger, tipslørdag og julestævne) fortsat kan 

understøttes. CM aftaler med Carsten Andersen, hvordan disse arrangementer fremadrettet 

afregnes og konteres. 

 

Sponsorarrangement 26. september 2019 

De sidste ting omkring sponsorarrangement blev gennemgået. Der deltager 20 personer. 

 



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

 

Formanden 

BL har d. 27. august 2019 deltaget i DBU Sjællands arbejdsgruppe omkring 

indrangeringsprocessen i børne- og ungdomsfodbolden. Der var inviteret 10 klubber, men kun 

8 deltog. Desværre var det 2 breddeklubber, som blev væk. Derudover deltog personer fra 

DBU’s administration, bestyrelse og indrangeringsudvalg. Det er BL’s opfattelse at der i DBU 

Sjælland ikke er den store lyst til at ændre tingene, og da samtidig licensklubberne slås for at 

bibeholde deres automatisk indrangeringspladser, så er det utroligt svært at se, hvordan 

tingene kan ændres. Drøftelserne fra arbejdsgruppen er videresendt til DBU’s bestyrelse. RIF 

Fodbold har ikke lagt skjul på, at man er skuffet over viljen og visionerne i arbejdet. Det 

eneste positive, der står i indstillingen til DBU Sjællands bestyrelse er:  

 

”Indrangeringen skal være gennemsigtig sportslige resultater og synlige krav (checkliste 

indarbejdes i ansøgning)”.  

 

Desværre skal det stadig aftales med DBU København, og man kan frygte at checklisten 

kommer til at passe perfekt til licensklubberne. RIF Fodbold vil fortsat forsøge at gøre 

modstand mod det urimelige indrangeringssystem. 

 

Der har været afholdt hovedbestyrelsesmøde i Ringsted IF d. 11. september 2019. BL var 

desværre forhindret. Der arbejdes primært med rammerne for foreningens fremtid samt 

hvordan bestyrelsen kan organiseres i forhold til vedtægterne. 

 

Næste møde i Ringsted Sport Centers bestyrelse er mandag d. 7. oktober 2019, men BL er 

desværre forhindret, da RIF Fodbold samme aften er vært for DBU’s Sjællands Formands 

Lounge. Her skal man bl.a. drøfte fastholdes af spillere i segmentet U16 til U19. 

Fodboldkommentator, foredragsholdet m.m. Morten Bruun er inviteret som indlægsholder. 

  

BL har holdt møde med Anders (WWW) omkring hjemmeside og klubbens digitale platforme. 

Anders arbejder pt. på ændringer og opdateringer af WWW. Afdelingerne – unge som gamle – 

skal opfordres til at bruge WWW meget mere. Historierne skal på WWW og så kan afdelingerne 

linke fra deres Facebook sider. 

 

Næstformanden 

RJ orienterede om, at der er sat gang i en række ansøgninger til diverse fonden. 

Abonnementet med fonde.dk er forlænget med 12 måneder. 

 

Kasseren 

CM oplyste, at der på næste bestyrelsesmøde fremlægges kvartalsregnskab. 

 

Seniorafdelingen 

RB fremlagde status i seniorafdelingen. 

 

Der er fint styr på tingene, men der er udfordringer med aflyste kampe omkring OldBoys 

holdet. Dette skal der findes en løsning på, ligesom der skal findes en ny ansvarlig for holdet. 

 

Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

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

 

Næste årgangsledermøde er sat til 1. oktober 2019. 

 



Talentafdelingen 

Aftalen med Brøndby IF om klubsamarbejde og master-class er underskrevet. Det er meldt ud 

på WWW og FB. 

 

Talentteamet mødes med Næstved IF i løbet af efteråret omkring fremtidigt samarbejde. Den 

nuværende aftale udløber til nytår. 

 

Der er kommet en række spillerhenvendelser på klubbens ungdomsspillere: to spillere fra U13 

og tre spillere fra U12. Ift. henvendelsen på U12 spillerne er talentgruppen i dialog med DBU 

om det er efter reglerne. 

 

Ungdomsafdelingen 

Der er meldt hold til i DBU's Vinterboldsturneringer. U11 (1 hold udendørs), U12 (3 hold 

udendørs) og U14 (1 hold udendørs og 3 hold indendørs). U 13 og U 15 har ikke meldt tilbage. 

 

Efterårsplanen for træningstider er påbegyndt i indeværende uge. Planlægningen af 

træningstider til vinter skal påbegyndes hurtigst muligt.  

 

Alle udestående omkring tøjordningen skulle nu være på plads. 

 

Der har været holdt møde med Euro-Sportring omkring ungdomsafdelingens pinsetur i 2020. 

Det er besluttet at RIF Fodbold i år tager til Holland og deltager i IJssel Trophy – klik her. 

Egenbetalingen er pt. sat til 2.500 kr. pr. spiller. 

 

Børneafdelingen 

Indendørstiderne for 2019/2020 sæsonen er fordelt. Der er generel en stor skuffelse over de få 

tider samt tiderne, som er rigtige dårlige. RIF Fodbold har ikke fået nogle tider fra 

Sportscentret, og det har heller ikke været muligt at få en liste med et samlet overblik over 

hallerne. Det er børneafdelingens opfattelse, at kommunikationen generel er dårlig. 

 

U9/Årgang 2011 arrangerer d. 15. december 2019 et indendørsstævne i Hal C. Lasse Cornelius 

fra U9 er primus motor på stævnet, og Lasse vil forsøge at få hele børneafdelingen med. 

Bestyrelsen roste Lasse for hans initiativ. 

 

Børneafdelingen har jule-træning med seniorafdelingen d. 7. december 2019.  

 

MM er ved at undersøge muligheden for DBU Fodboldskole i 2020. Bestyrelsen håber, at sidste 

års tovholdere tager en tørn mere, men dette er endnu ikke afklaret. Såfremt fodboldskolen 

gennemføres, forventes det at blive i uge 27 – første uge af skolernes sommerferie. 

 

Sponsorudvalget 

RJ og JL fremlagde status fra sponsorudvalget. 

 

Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

Alle er enige om, at det er dejligt at kampene nu er blevet samlet til få dage. Det har givet 

mere liv i Fodboldhuset. 

 

Der er flere, som har tilkendegivet, at de godt vil tage en tjans i Fodboldhuset engang imellem. 

Der bliver indkaldt til et møde i februar omkring dette. 

 

https://www.euro-sportring.com/en/tournaments/ijssel-trophy


Sponsor- og frivillige arrangementet d. 26. oktober 2019 med brunch skal ligeledes 

kommunikeres ud. Der skal derudover findes ansvarlige for arrangementet, da RJ ikke 

deltager denne dag. Seniorafdelingen har desuden planlagte efterårsfest om aftenen. 

Pkt. 6 – Ajourføring af aktionslisten 
Aktionslisten blev ikke opdateret. BL har ansvaret for at denne opdateres. 

Pkt. 6 – Eventuelt 
Efterårets bestyrelsesmøder er planlagt til: 

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

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

Andre vigtige datoer: 

 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. 

 7. december 2019 kl. 10:30 – juletræning på kunst for børneafd./seniorafd. 

 15. december 2019 kl. 10:00 – børnestævne i Hal C. 

 21. december 2019 kl. 12:00 – julestævne i Hal C for seniorafdelingen. 

 


