
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 16. januar 2020 fra kl. 18:30 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. 21. november 2019 blev udsendt d. 22. november 2019. Der var ikke 

indsigelser til referatet. Referatet er lagt på klubbens hjemmeside. 

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

mødereferat, så listen igen er aktuel. 

Pkt. 3 – Sager til drøftelse og behandling 
 

Økonomi, regnskab 2. halvår 2019 samt budget 2020 

CM fremlagde det foreløbige regnskab for perioden 1. juli – 31. december 2019. Der forventes 

et pænt overskud. 

 

CM fremlagde det aftalte budget for 2020. Budgettet blev vedtaget. 

 

Økonomi, status på lotteri regnskab, som skal offentliggøres 

CM fremlagde regnskabet for lotteriet. Det viser et rekordoverskud på 122.833 kr. Heraf er 

54.250 kr. sendt tilbage til afdelingerne. Bestyrelsen er meget tilfredse med afviklingen af 

lotteriet og takker endnu en gang alle, som støttede op om lotteriet. 

 

BL sørger for at få offentliggjort regnskabet på klubbens hjemmeside.  

 

Generalforsamlingen 24. februar 2020 

BL tager sig af indkaldelsen samt kontakter dirigentemne og suppleant til bestyrelsen. CM 

tager sig af alt omkring regnskab og revision, herunder kontakt til klubbens revisorer og 

suppleant. 

 

DBU Licensansøgning 

JL og Martin Hove har i december deltaget i et møde hos Brøndby, hvor vi hørte mere om det 

nye licenssystem hos DBU. RIF Fodbold har efterfølgende søgt en stjerne hos DBU, men har 

fået afslag efter en god dialog med DBU. RIF Fodbold skal nu vurdere om klubben vil forfølge 

en licensstjerne fra sæsonen 2021/2022. DBU har givet klubben nogle punkter og værktøjer, 

som der skal arbejdes med. 

 



Bestyrelsen besluttede at give mandat til talentgruppen, således at mulighederne for 

licensansøgning til sæsonen 2021/22 undersøges og kortlægges. JL bringer dette videre til 

talentgruppen. 

 

Uddelegering af opgaver - hvad er muligt og hvad skal prioriteres - og ikke mindst, 

hvordan gør vi det? 

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. 

 

BL og JL kontakter et par emner, som måske kan hjælpe til med at få struktur på alle 

opgaverne i bestyrelsen, således at der er et grundlag for at rekruttere flere frivillige. 

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

 

Formanden 

BL har deltaget på bestyrelsesmødet i Ringsted IF, onsdag d. 8. januar 2020. Det er nu 

officielt af Kurt Elfving trækker sig som formand på den kommende generalforsamling. 

Bestyrelsen drøfter fortsat foreningens eksistens grundlag (hvad kan vi være fælles om) og 

fremtidige struktur (vedtægter og bestyrelse). Der er indgået et samarbejde med DGI 

konsulent ift. opdatering af vedtægter. Næste møde er allerede onsdag d. 29. januar 2020. 

 

BL har deltaget på bestyrelsesmødet i Ringsted Sport Center, onsdag d. 4. december 2020. 

Ringsted Sport Center kommer ud med et underskud i 2019 på omkring en halv million kroner. 

Primært på grund af svigtende indtægter fra Ringsted Svømmeland. Budget for 2020 er ca. 

200.000 kr. mindre end i 2019. 

 

Ringsted kommune har d.d. meddelt at udbygningen af Ringsted Sport Center udskydes på 

ubestemt tid, da den omvendte licitation ikke gav resultat. Et resultat som ikke kommer bag 

på BL. Dagens udmelding betyder, at Fodboldhuset stadig har en fremtid foran sig. 

 

Renoveringen af kunstgræsbanerne er på planerne i 2021. Ringsted Sport Center vil i den 

forbindelse lægge en ansøgning til Ringsted kommune på udskiftning af belysningen, som 

giver store udfordringer. 

 

Ringsted Sport Center kontakter Ringsted kommune ift., hvordan fordelingen af tiderne på den 

nye kunstgræsbane i Benløse skal fordeles. 

 

Der er endnu ikke kommet noget konkret fra Ringsted kommune i forhold til kontrakt med 

Ringsted Festival. 

 

Næste møde i Ringsted Sport Center er onsdag d. 12. februar 2020 kl. 17.30. 

 

BL deltager på DBU Sjællands delegeret møde i Ringsted Kongres Center. Mødet afholdes 

lørdag d. 1. februar 2020. Der er umiddelbart ikke kommet nogle forslag fra klubberne, så det 

bliver desværre nok et tyndt delegeret møde. 

 

Der er investeret 10.000 kr. i nye taktiktavler og whiteboards med tilbehør til 

omklædningsrum 11 samt taktikrum. Ud over det daglige brug i klubben, så er det ligeledes en 

opgradering af RIF Fodbolds mulighed for at tiltrække DBU kurser. Ringsted kommune 

(Folkeoplysningsrådet) har støttet med 6.000 kr. 

 



BL har arbejdet med opdatering af klubpersoner i KlubOffice samt på hjemmesiden, således at 

det er de rigtige kontaktpersoner, der står under holdene. I den forbindelse er gamle 

børneattester (-2 år) sendt til fornyelse. Opgaven er endnu ikke helt færdig, men forventes 

afsluttet inden udgangen af januar 2020. 

 

DBU og DFU har pr. 1. januar 2020 indgået aftale om påsætning af dommere. Det betyder, at 

Per Svendson desværre ikke længere må hjælpe os med dommerpåsætningen, da dette 

fremover SKAL gå gennem DBU. Det betyder formentlig øgede udgifter til dommere samt 

længere behandlingstid i forhold til påsætning af dommere. Dette skal meldes ud til trænere 

og ledere i ungdomsafdelingen, ligesom det skal indskærpes, at der også planlægges 

træningskampe på udebane, så udgifterne til dommere kan fastholdes på det nuværende 

niveau. 

 

Næstformanden 

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

 

Kasseren 

Se under punkt 3. 

 

Seniorafdelingen 

RB fremlagde status i seniorafdelingen. 

 

Senior 1 starter op lørdag d. 18. januar 2020. Træningstøj er talt op, men der er nok behov for 

at supplere en smule op; særligt baselayer tøjet er meget slidt. 

 

Der har været udfordringer med at finde træningstider og plads om mandagen, men U13 har 

været meget fleksible. Det er super fedt. Senior 1 tager i marts 2020 på træningslejr til 

Tyskland. 

 

Senior 2+3 starter op primo februar 2020. Såfremt der er spillere nok til et Senior 4, så er der 

en udfordring i forhold til at finde en træner til holdet. 

 

Der afholdes møde med U17-teamet lørdag d. 18. januar 2020. U17 har taget imod 

muligheden for at komme ned og styrketræne hos vægtløfterne. 

 

Der er stadig ingen afklaring vedr. Old Boys holdet i den kommende sæson. Det gælder både 

ift. at finde en ansvarlig for holdet samt usikkerheden omkring antallet af spillere. 

 

Veteranafdelingen kører bare derudaf og oplever jævnlig medlemstilgang. 

 

Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

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

 

Der er planlagt årgangsledermøde onsdag d. 22. januar 2020. 

  

Talentafdelingen 

Der afholdes forventeligt internt talentmøde, tirsdag d. 28. januar 2020. Fokus er på 

evaluering af efteråret 2019 samt planlægning af foråret 2020. 

 

Det er besluttet at forlænge samarbejdsaftalen med Næstved IF. Kontrakten skal 

gennemlæses og efterfølgende underskrives. Dette sker på næste talentmøde. Aftalen er 

optimeret til glæde for begge parter. 

 



RIF Fodbold deltager ved DBU’s spillerudviklingskonference i Kolding lørdag d. 25. januar 

2020. Martin Hove og Michael Albøg Olsen repræsenterer RIF Fodbold. 

 

DBU Topcenter starter op igen fredag d. 17. januar 2020 kører indtil sommerferien. 

 

Ungdomsafdelingen 

Trænerpåsætningen hos ungdommen ser heldigvis ud til at være løst. Der er dog enkelte 

udfordringer med nogle C og D hold. Det er desværre rigtigt svært at finde trænere til disse 

hold. Der er brug for at forældrene træder til i forbindelse med kampene, hvis alle skal ud at 

spille. 

 

VEO abonnement er fornyet for 2020. 

 

Holdtilmeldinger kører umiddelbart automatisk for foråret 2020. JL og RB skal være 

opmærksomme på kampredigeringer i løbet af februar. Cheftræner for U13, René Christiansen, 

har skrevet et godt og debatskabende indlæg til DBU Sjælland omkring håndtering af 

indrangering. Et tilbagevendende problem år for år. 

 

Træningstiderne kører videre fra efteråret 2019 og gælder således indtil sommeren 2020. 

 

ProDefending har henvendt sig igen omkring fodboldskole i uge 42. Det blev besluttet, at RIF 

Fodbold gerne vil være værter igen i år. JL koordinere opgaven. 

  

U13/Årgang 2007 har samlet juletræer ind, hvilket desværre ikke gav det helt store udbytte. 

 

Børneafdelingen 

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. Der er pt. 18 tilmeldte. 

 

Der arbejdes på at få planlagt en ny omgang ”Små Fødder”, som hidtil har været en kæmpe 

succes. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at dette også bliver etableret i 2020. 

 

Der arbejdes på DBU børnestævner til RIF Fodbolddagen d. 2. maj 2020, men DBU Sjælland er 

endnu ikke vendt tilbage. 

 

Hyundai Cup i indendørs var en stor succes og gentages igen i 2020. En kæmpe tak til Lasse 

Cornelius, som stod for det hele. Stævnet gav et flot overskud på 12.000 kr., hvoraf de 9.000 

kr. sendes tilbage til U9/Årgang 2011, som stod for hele stævnet. Successen forventes 

gentaget i 2020.  

 

Sponsorudvalget 

RJ og JL fremlagde status fra sponsorudvalget. 

 

Der er et par sponsor aftaler, som er udløbet 31. december 2019. Dem skal der følges op på. 

RJ og JL har ansvaret for det. 

 

Troels Kjær har fået flot gang i salget af donationer. BL har et udestående ift. at få oprettet 

aftalerne i KlubOffice. 

 

JL orienterede om et forslag fra Troels Kjær i forhold til arbejde med sponsorater. 

 

Veteranerne skal have nyt spilletøj, som de selv har fundet sponsorer til. 

 

 



Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

Susanne og Erling er pr. 31. december 2019 stoppet som klubhus ansvarlige, men vil fortsat 

gerne have vagter. Rengøringen varetages i 2020 af RJ og Jens Ove. Bestyrelsen appellere til, 

at alle brugere hjælper med at holde vores klubhus pænt og ryddeligt. Det gælder også i 

forhold til at feje gulvene i gangarealerne på eget initiativ. 

 

Mht. bemanding af klubhusets kiosk, så indkalder RJ interesserede frivillige til møde i februar 

2020. 

 

Gulvet i køkkenet skal renoveres. RJ har ansvaret for dette. 

 

RJ foreslog at service opgraderes fra 60 til 80 personer. Det vil betyde, at vi kan udskifte alt 

det gamle service, hvilket er en fordel, da det oftest blandes sammen til stor irritation for 

brugerne. 

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

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

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

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

 Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 18:30 

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

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

 Fredag d. 26. juni 2020 kl. 17:00 med efterfølgende spisning for bestyrelsen kl. 18:30.  

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

Andre vigtige datoer: 

 RIF Fodbolddag, lørdag d. 2. maj 2020 kl. 10:00 – 18:00 

 Afslutningsfest, lørdag d. 20. juni 2020. 


