
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 21. november 2019 fra kl. 17:00 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. 24. oktober 2019 blev udsendt d. 19. november 2019. BL beklagede den 

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

klubbens hjemmeside. 

Svend P. har gjort BL opmærksom på, at der ikke er offentliggjort et referat fra 

generalforsamlingen i august måned. BL følger op på dette. 

Pkt. 2 – Gennemgang af aktionslisten og årshjul. 
Aktionslisten er ikke ajourført. BL får ajourført listen i forbindelse med udsendelsen af 

mødereferat, listen igen er aktuel. 

Pkt. 3 – Sager til drøftelse og behandling 
Bestyrelsen drøftede med udgangspunkt i Morten Bruuns indlæg på DBU Formand Lounge 

mødet i Ringsted, fastholdelse af spillere i alderen 15-20 år. Der var mange spændende input 

fra indlægget omkring de unge menneskers prioriteringer samt klubbernes tilgang til de unge 

mennesker. 

Bestyrelsen drøftede hvordan vi kan inddrage frivillige mere i RIF Fodbold. Der er heldigvis 

personer, som gerne vil hjælpe – men vi skal også have inddraget langt flere i opgaverne. På 

næste bestyrelsesmøde i januar, vil bestyrelsen med udgangspunkter i konkrete opgaver, 

drøfte hvordan vi får fat i de frivillige. 

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

 

Formanden 

BL har lagt en del tid og energi i sagen omkring Ringsted Festivalens ønske om anvendelsen af 

fodboldbaner til camping. Der har været en række møder med Ringsted Sport Center, 

kommunens administration, borgmester Henrik Hvidesten samt Ringsted Festival. Desværre 

traf byrådet en beslutning om også at inddrage Ringsted Stadion til camping. RIF Fodbold har 

forsøgt at påvirke processen så godt som vi overhovedet kunne – og det vil vi fortsætte med. 

RIF Fodbold vil konstruktivt gå i dialog med Ringsted kommune, Ringsted Sport Center og 

Ringsted Festival omkring afviklingen af festivalen, således at fodboldaktiviteterne påvirkes 

mindst muligt. Såfremt løfterne om adgangsforhold, oprydning og reetablering ikke indfries, så 



skal RIF Fodbold nok råbe højt igen. BL har fået tilføjet ”Ringsted Festival”, som et fast punkt 

på bestyrelsesmøderne i Ringsted Sport Center, således at processen kan følges tæt og at det 

sikres, at Ringsted Sport Centers opmærksomhedspunkter til kommunen ikke bliver glemt. 

Næste møde i er 4. december 2019. 

 

BL har deltaget på bestyrelsesmødet i Ringsted IF, onsdag d. 13. november 2019. Bestyrelsen 

drøfter pt. foreningens eksistens grundlag (hvad kan vi være fælles om) og fremtidige struktur 

(vedtægter og bestyrelse). Det forventes at et oplæg er på plads inden generalforsamlingen i 

april måned 2020. Næste møde er 8. januar 2020. 

 

BL orienterede om, at der endelig var nyt fra DBU omkring den arbejdsgruppe, som RIF 

Fodbold havde deltaget i omkring indrangering. RIF Fodbold har ikke været imponeret af DBU 

Sjællands tilgang til opgaven, da det opleves at der er en meget stor berøringsangst for at 

ændre ting – måske er der for stor respekt for de nuværende licensklubber samt eliteudvalg 

under DBU? Der er kommet 2 forbedringer ud af RIF Fodbolds forslag på delegeretmødet i 

januar 2019: 

 

 Ungdomsudvalget/Drenge indrangeringsgruppen udarbejder en tjekliste for Drenge 

U13-U15, der skal synliggøre hvilke ”krav”, der er til en eventuel indrangering. 

Tjeklisten skal være tilgængelig for alle via hjemmesider og bestå af objektive kriterier 

- og eventuelt suppleres med en IT-løsning i forbindelse med ansøgning. Disse krav 

skal indgå i en samlet vurdering i samspil med de sportslige resultater, og skal bidrage 

til at styrke ’good governance’ gennem gennemsigtighed i sagsbehandlingen. De 

ændringer, der foreslås i fællesrækkerne, skal ske i samspil med DBU København. 

 Ungdomsudvalget besøger Dansk Håndbold Forbunds indrangeringsstævner for at se, 

om der kan uddrages læring, som kan benyttes i fodbolden. 

 

Det er dog RIF Fodbolds holdning, at ovenstående kun er et meget lille skridt mod en fair 

indrangering, som efter RIF Fodbolds mening, alene bør ske på baggrund af sportslige 

resultater. Klik her – hvis man vil læse mere om DBU Sjællands bestyrelse beslutninger samt 

arbejdsgruppen. 

 

Bemærk i øvrigt at nye forslag til DBU’s delegeret møde i februar 2020 skal indsendes senest 

1. december 2019. 

 

Næstformanden 

Se orientering fra RJ under ”Sponsorudvalg” og ”Fodboldhuset”. 

 

Kasseren 

Lotteri regnskabet forventes færdigt inden jul. 

 

Husk nu at få afleveret bilag til Vagn, så der kan bogføres. 

 

Seniorafdelingen 

RB fremlagde status i seniorafdelingen. 

 

Der er ansat ny træner på hold 2: Michael Hansen. Michael er 32 år, har B-licens og har været 

træner de sidste 6 år - først som ass.træner i B.73, og efterfølgende er det blevet til Slagelse 

U19 div. De seneste år i Havdrup Serie 2/3. Det nye setup betyder, at Michael bliver træneren 

med hovedansvaret, mens Marc bliver spillende assistent. Begge glæder sig til det kommende 

samarbejde. 

 

Træner og ledere er ligeledes på plads for hold 1 og hold 3, mens der mangler en ansvarlig for 

hold 4. 

https://www.dbusjaelland.dk/nyheder/2019/november/nyt-fra-bestyrelsen-4-2019/


 

Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

JL og MM fremlagde status i talent-, ungdoms- og børneafdelingen. 

 

Årgangsledermødet i oktober valgte JL og MM at aflyse. 

 

Talentafdelingen 

Top-Center Sydvestsjælland, som jo har base i Ringsted, er kommet godt fra start. RIF 

Fodbold har også haft spillere med, ligesom flere af vores trænere har været involveret. 

 

Der afholdes møde med Næstved IF, mandag d. 25. november kl. 18:30. Mødet omhandler 

status på 2019 samt grundlaget for et eventuelt fortsat samarbejde. 

 

Brøndby IF (Master Class) kommer d. 12. december 2019. Formålet er træning af 4 RIF 

Fodbold årgange samt inspiration af årgangenes trænere. 

 

BL, JL og Martin Hove deltager d. 12. december 2019 på et møde i Brøndby med fokus på 

DBU’s nye licenssystem, kaldet stjernesystemet. Formålet er at få en idé om omfanget af 

stjernesystemet samt få inspiration til, hvor RIF Fodbold skal prioritere klubbens indsatser, 

såfremt RIF Fodbold vil opnå licensstatus, som har betydning for indrangering af ungdomshold. 

 

RIF Fodbold er tildelt 2 pladser til DBU’s spillerudviklingskonference i Kolding, lørdag d. 25. 

januar 2020. Martin Hove deltager som den ene repræsentant for RIF Fodbold. Det er et godt 

og vigtigt signal over for DBU og klubbens interessenter, at RIF Fodbold deltager i sådanne 

arrangementer. 

 

Ungdomsafdelingen 

Der er desværre en del udestående på træner og ledersiden i forhold til 2019. JL arbejder på 

højtrykt for at løse opgaven, men det er en tung, tidskrævende og udfordrende proces. Pt. er 

2 ud af 5 årgange helt på plads. 

 

Det er igangsat en opgave med få opdateret rettigheder til lys på kunst sammen med Ringsted 

Sport Center. Det er bl.a. på grund af manglende licenser hos Ringsted Sport Center ikke 

nogen nem opgave. Ringsted Sport Center har i øvrigt påpeget, at klubbens trænere ikke er så 

gode til at slukke lyset efter sig. Det skal kommunikeres ud til alle trænere og ledere. RB, JL 

og MM videreformidler dette afdelingerne. 

 

Børneafdelingen 

Juletræning med senior afdelingen er planlagt til den 7. december fra 11.00 - 12.00 med 

efterfølgende varm kakao og slikposer til alle spillere. Derudover sælger vi æbleskiver og 

gløgg. Aftaler er lavet med RJ, RB samt Carsten Andersen. Kunstbane 7 er booket. 

 

DBU Fodboldskolen er planlagt til uge 27 i 2020. Det vil endnu engang være Vagn Petersen, 

der er skoleleder og Emil Asferg, der er trænerleder. Selve nyheden om Fodboldskolen 

kommer på Facebook og hjemmesiden inden for den nærmeste fremtid. 

 

Lasse Cornelius, træner for U9, har stablet et indendørsstævne på benene for hele 

børneafdelingen d. 14. og 15. december 2019. Lasse står selv for planlægningen, 

dommerpåsætning, dommerbordpåsætning, tilmelding af hold, præmier samt kontakt til 

Ringsted Sport Center. Hyundai har meldt sig som sponsor til stævnet. Lasse laver et samlet 

regnskab til klubben, når stævnet er afviklet. 

 



Indendørstider er kommet i gang, men allerede nu har der været 2 aflysninger pga. af 

kommunalt møde og et Kung Fu stævne. Det skaber frustration blandt de meget engageret 

trænere og forældre. 

 

Sponsorudvalget 

RJ og JL fremlagde status fra sponsorudvalget. 

 

RJ har haft møde med Fysikken i Ringsted, som sender priser på spinning til opstart af sæson. 

Det bliver en pris pr. medlem. RIF Fodbold får 2 åbne kort til skadede spillere, som kan bruges 

af seniorafdelingen til genoptræning.  

 

JL orienterede om, at U13 har købt dragter til årgangen. Årgangen har selv skaffet sponsor. 

 

Troels Kjær er sat i gang med at sætte donationstavlerne og opkrævningen i system. JL, RJ 

og Troels Kjær skal have sat et møde op hurtigst muligt. 

 

Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

Armatur i indgangen til Fodboldhuset skal skiftes. Flemming og Jens Ove er på sagen. 

 

Kummefryseren er skiftet ud med en skabsfryser, som vi har fået brugt og gratis. 

Pkt. 6 – Ajourføring af aktionslisten 
BL har ansvaret for at denne opdateres jf. punkt 2. 

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

 Torsdag d. 16. januar 2020 kl. 18:30 

 Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 18:30 

 Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 18:30 

 Torsdag d. 23. april 2020 kl. 19:00 

 Torsdag d. 28. maj 2020 kl. 19:00 

 Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 17:00 med efterfølgende spisning for bestyrelsen. 

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 24. februar 2020 kl. 19:00 i Fodboldhuset. 

Andre vigtige datoer: 

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

 14. og 15. december 2019 – børnestævne i Hal C. 

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


