
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 24. oktober 2019 fra kl. 19:00 i Fodboldhuset. 

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

 Rasmus Birch Larsen (RB) og Jesper Lemmike (JL).  

Afbud Morten Mohrsen (MM). 

Referent  BL 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat 
Referat af mødet d. 25. september 2019 blev udsendt d. 23. oktober 2019. BL beklagede den 

forsinkede udsendelse. Referatet blev godkendt på mødet, og vil efterfølgende blive lagt på 

klubbens hjemmeside. 

Pkt. 2 – Gennemgang af aktionslisten og årshjul. 
Aktionslisten blev ikke gennemgået på mødet. BL forsøger at få ajourført listen i forbindelse 

med udsendelsen af mødereferat. 

Pkt. 3 – Sager til behandling 
 

Status på klubbens økonomi 

CM gennemgik kvartalsrapporten for 1. kvartal, og der er umiddelbart en fin balance mellem 

indtægter og udgifter. 

 

Donationsmidler blev drøftet. Det er klart at de skal ud i afdelingerne og arbejde, men hvordan 

er mere uklart. RJ laver forslag til kriterier for håndtering af donationsmidler. 

 

RIF Fodbolds lotteri 

CM fremlagde status for lotteri salget, som ender på ca. 7.200 lodder, hvilket er rekord. BL og 

RJ har modtaget vindertal fra Retten i Roskilde. Udlevering af præmier sker om torsdagen i 

hele november måned fra kl. 17:30 – 19:30. BL sørger for kommunikation på WWW og 

Facebook samt opslag i Fodboldhuset. 

Brunch-arrangementet d. 26. oktober 2019 

De sidste ting omkring brunch-arrangementet blev gennemgået. Der deltager 35 personer. 

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

 

Formanden 

BL orienterede bestyrelsen om Ringsted Festivalens ønske om anvendelsen af fodboldbaner til 

camping. 

 



Der har været møde i Ringsted Sport Centers bestyrelse, mandag d. 7. oktober 2019, men BL 

var desværre forhindret. I forbindelse med kommunens indstilling til politikerne om, at 

fodboldbanerne skulle inddrages til Ringsted Festival, blev der tirsdag d. 22. oktober 2019 

afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Sport Center. BL deltog. På mødet blev det 

fastslået, at fodboldbanerne ikke bør benyttes til Ringsted Festival, og at bestyrelsen i Ringsted 

Sport Center bakkede op om fodboldklubbernes brev til politikerne, som blev fremsendt 

søndag d. 20. oktober 2019.  

 

Næstformanden 

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

ikke er helt så let som tidligere, da RIF Fodbold inden for de seneste to år har modtaget 

mange tilskud fra fonde. 

 

Abonnementet med fonde.dk er forlænget med 12 måneder. 

 

Kasseren 

Se under punkt 3, hvor kvartalsrapporten blev gennemgået. 

 

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. 

 

Der er lavet en forlængelse af aftalen med seniorkoordinator Carsten Andersen for de 

kommende 2 år. 

 

Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

JL fremlagde status i talent- og ungdomsafdelingen. 

 

Talentafdelingen 

Sagen om henvendelsen fra HB Køge på tre U 12 spillere har endelig fundet sin afslutning efter 

et helt urimeligt langt forløb, som har taget rigtig meget tid. Vi må igen konstatere at DBU er 

tunge at danse med. 

 

Brøndby har været på besøg for at præsentere samarbejdet mellem RIF Fodbold og Brøndby 

Master Class. Omkring 30 deltagere var mødt op, og mødet gik rigtig fint. Brøndby kommer 

igen d. 31. oktober og d. 12. december. Disse besøg vil omhandle praktisk træning af udvalgte 

RIF spillere samt inspiration til trænerne. 

 

Det er besluttet, at der kommer et DBU Top Center til Ringsted. Der afholdes møde i klubhuset 

torsdag d. 24. oktober. Top Centeret styres primært at DBU, Næstved og Slagelse. 

 

Der er lagt aktiviteter for talentafdelingen ind i KampKlar for resten af 2019. 

 

Samarbejdet med Næstved IF skal drøftes på et møde i november. 

 

Ungdomsafdelingen 

Sportsligt har det været lidt op og ned her i efteråret. Der har været mange gode præstationer 

fra forskellige hold og afdelinger, men også enkelte hold, som har skuffet. Overordnet set er 

ungdomsafdelingen dog rigtig godt kørende, med et fint antal medlemmer og fortsat udvikling, 

som jo stadig er det klubben vægter højest. 

 



Der er styr på kommende træningstider - både her i overgangsfasen til vintertid samt når alle 

starter på kunst. Ringsted Sport Center har lukket enkelte græsbaner før tid grundet de store 

mængder vand, hvilket dog er løst internt mellem afdelingerne. 

 

Der er meldt hold til i DBU Vinterbold Turnering og alle har stort set fået opfyldt deres ønsker 

om tidspunkter for afvikling af hjemmekampe. 

 

Der er en del trænerkontrakter, der udløber til nytår. JL er i gang med at se på dette. 

 

Der har med stor succes været afviklet Pro Defending fodboldskole i uge 42. Det gik rigtigt 

godt, og RIF Fodbold har fået ros for klubbens afvikling. Tak til alle som gav en hånd omkring 

skolen. 

 

Børneafdelingen 

MM havde fremsendt status til bestyrelsen inden mødet. 

 

Der er styr på træneraftaler frem til sommeren 2020.  

 

Der er booket DBU Fodboldskole i uge 27 efter samme koncept som i år. 

 

Indendørstider i Ahornhallen er fordelt og træningen starter fredag d. 25. oktober 2019. 

 

Sponsorudvalget 

RJ og JL fremlagde status fra sponsorudvalget. 

 

Sponsorarrangementet i september måned gik rigtigt fint selvom deltager antallet er i 

underkanten af det ønskede. 

 

RJ laver skriv omkring fordelsaftalen med Fysikken i Ringsted, således at dette kan meldes ud. 

 

Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

Der er sket en renovering af køkkenet, idet skillevæggen er blevet fjernet. Det har virkelig 

givet plads.  

 

Opvaskemaskinen stod desværre af, så der er indkøbt en ny og mere professionel 

opvaskemaskine. Det er lykkedes RJ at finde sponsorer til denne anskaffelse. Så en kæmpe 

tak skal lyde til Tømrermester Scheibel, C.O. Totalservice ved Claus Overgaard, Realmæglerne 

ved Søren Bak, Bay’s Revisionskontor og XL-Byg CF Ringsted. 

 

Det er blevet besluttet at lån af fodboldhuset til forældre fester på årgangene koster 1000 kr. 

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

Pkt. 7 – Eventuelt 
Der er planlagt følgende bestyrelsesmøder i 2020: 

 21. november 2019 kl. 17:00 med efterfølgende spisning kl. 19:30. 

Andre vigtige datoer: 



 26. oktober 2019 kl. 10:30 – bruncharrangement for sponsorer og frivillige. 

 26. oktober 2019 kl. 16:00 – efterårsafslutning for seniorafdelingen.  

 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. 

 


