
Side 1 af 2 
 

  

RIF HERREFODBOLDAFDELING 

Generalforsamlingen, mandag d. 24. februar 2020 

Dagsorden 
Referat fra generalforsamlingen er indarbejdet med rødt. 

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

Bestyrelsen foreslår Vagn Petersen, som dirigent. Dirigenten finder 2 stemmetællere. 

Vagn Petersen blev valgt som dirigent. Vagn Petersen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt via opslag på hjemmeside og Facebook samt via opslag i klubhuset. 

Gregers Hansen og Svend P. blev valgt som stemmetællere. 

2. Bestyrelsen v/ formand Brian Larsen aflægger beretning for det forløbne år. 

Inden selve beretningen blev der holdt 1 minuts stilhed for Viggo Hansen og Torben Larsen, som ikke 

længere er blandt os. Herefter fremlagde formanden bestyrelsens beretning, som blev godkendt. Hele 

formandens beretning kan læses på klubbens hjemmeside. I forbindelse med formandens beretning 

takkede formanden Susanne og Erlings mangeårige indsats i klubhuset. I den forbindelse blev der 

overrakt en erkendtlighed fra klubben. 

Der blev efter formandens beretning spurgt ind til, hvilke tanker bestyrelsen havde gjort sig omkring 

forbedringer i Fodboldhuset samt forholdene omkring Bane 4. Ift. Fodboldhuset overvejes en renovering 

af toilet faciliteter og køkken. Mht. Bane 4, så har bestyrelsen overvejet en mobil tribune samt en 

professionel måltavle, som bl.a. kan eksponere klubbens sponsorer bedre. 

Der var også en kort debat omkring Ringsted Festivalens anvendelse af Ringsted Sport Center. Der var 

ros til bestyrelsen for håndteringen af sagen, som fortsat følges tæt via formandens rolle i Ringsted Sport 

Centers bestyrelse. 

Der blev også mere konkret spurgt ind til, hvilke opgaver, som bestyrelsen helt konkret mangler hjælp til. 

Bestyrelsen nævnte fodbolddagen, sponsorarbejde samt andre administrative opgaver i klubben. 

Bestyrelsen erkender, at der er behov for nogle konkrete opgavebeskrivelser, som gør det mere 

håndgribeligt for eventuelle interesserede frivillige. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Herefter fremlægger 

bestyrelsen budget for det kommende år til orientering. 

Kasseren fremlagde klubbens regnskab for perioden 1/7 2019 til 31/12 2019. Regnskabet udviser til 

bestyrelsens store tilfredshed et overskud på 44.864 kr. 

Der blev spurgt ind til bestyrelsens overvejelser omkring bankernes minusrenter, da dette nu også 

rammer RIF Fodbold. Indtil videre har bestyrelsen besluttet ikke at foretage sig yderligere på dette 

område. Dels ønsker bestyrelsen ikke af ”gamble” med klubbens penge ift. fx investeringer i værdipapirer, 

og dels anslås renteniveauet at være på et niveau, som ikke belaster klubbens samlede økonomi. 

Regnskabet blev godkendt, hvorefter kasseren fremlagde budgettet for 2020 til generalforsamlingens 

orientering. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Der er ingen indkomne forslag, hverken fra bestyrelsen eller klubbens medlemmer. 

5. Valg til bestyrelsen 

 Formand Brian Larsen er på valg, og ønsker genvalg. Genvalgt. 

 Kasserer Claus Mylting er på valg, og ønsker genvalg. Genvalgt. 
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 Bestyrelsesmedlemmer: René Junggaard Jensen, Rasmus B. Larsen, Jesper Lemmike og Morten 

Mohrsen ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Genvalgt. 

 Valg af bestyrelsessuppleant – bestyrelsen indstiller Anja Wollesen. Genvalgt. 

 Valg af revisorer – bestyrelsen indstiller Vagn Petersen og Carsten Thomsen. Genvalgt. 

 Valg af revisorsuppleant – bestyrelsen indstiller Anders Svendsen. Genvalgt. 

6. Eventuelt 

 Åben debat og kommentarer. 

Der var en debat omkring fonde og midler. Klubben bruger en del tid på dette. Det blev foreslået, 

at bestyrelsen overvejede, hvordan projekter – fx nyt lys på kunststofbanen – kunne fremmes 

endnu mere, hvis RIF Fodbold selv kunne rejse midler, som kunne skydes ind i disse projekter. 

 Lodtrækning om 3 stk. vingaver blandt klubbens passive medlemmer. 

Der var vingaver til Morten Mohrsen, Claus Overgaard og Per Thomsen. 

Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldig leve for RIF Fodbold. 
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RIF HERREFODBOLDAFDELING 

Generalforsamlingen, mandag d. 24. februar 2020 

 

Formandens beretning 
v/ Brian Larsen 

 

Inden jeg fremlægger min beretning for generalforsamlingen, vil jeg gerne henlede 

forsamlingens opmærksomhed på, at vi siden sidste generalforsamling desværre har 
mistet et af klubbens æresmedlemmer (Viggo Hansen) samt én af vores tidligere 

ungdomstrænere (Torben Larsen): 

Viggo Hansen 

Viggo bidrog i rigtigt mange år på mange fronter i RIF Fodbold. På det sportslige plan 

var Viggo blandt andet holdleder for RIF Fodbold Senior 1, mens han uden for banen i 

en lang årrække lagde et kæmpe arbejde i at vedligeholde udendørs arealet omkring 
vores klubhus. Det blev passet med ordentlighed, for sådan var Viggo. Viggo var 

derudover i mange år en kæmpe arbejdskraft i Fodboldvennerne, hvor han gjorde et 
stort arbejde med at hjælpe ved forskellige indtægtsgivende arrangementer, herunder 

loppemarkeder og stævner. 

På grund af sygdom, så vi desværre ikke Viggo i klubben den seneste tid. Heldigvis var 
Viggo tilstede, da vi for et par år siden hyldede klubbens æresmedlemmer i forbindelse 

med en stor fodbolddag i klubben. En meget fortjent anerkendelse til en rigtig 
klubmand. 

Torben Larsen 

Torben var i gennem mange år ungdomstræner i RIF Fodbold, hvor han gennem tiden 
har trænet mange forskelige spillere på mange forskellige hold. Torben var også 

engageret i planlægningen og gennemførelsen af ungdomsafdelingens tur til Skövde i 
Sverige, hvor RIF Fodbold i rigtigt mange år deltog. 

Jeg skal bede generalforsamlingen om at rejse sig og afholde 1 minuts stilhed til ære for 

Viggo Hansen og Torben Larsen. 

Æret være Viggos og Torbens minde. 
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Bestyrelsesåret 

Selvom der kun er gået 6 måneder siden min sidste beretning, så kan bestyrelsen 
alligevel fremlægge en ganske pæn liste over de aktiviteter, som vi sammen med en 

række trænere, ledere og frivillige har fået gennemført: 

 Fodbolddagen. 
 Match Day konceptet. 

 RIF Lotteriet. 
 Sponsorarrangement. 

 Julestævne for seniorafdelingen. 
 Hyundai Cup Indestævne. 

 Julearrangement med børneafdelingen. 
 Pro Defending Fodboldskole. 

 Etablering af samarbejde med Brøndby Masterclass. 

Jeg udsendte i starten af februar en mail til alle klubbens medlemmer, hvor jeg 
efterlyste mere engagement i vores fodboldklub. Det er desværre alt for mange 

medlemmer og forældre, som tager vores klub for givet. Den kultur skal vi have gjort op 
med, hvis vi også ønsker os en fodboldklub om 5 og 10 år. Det kan lyde dommedags 

agtigt, men jeg mener det alvorligt. Der er ingen – heller ikke jeg eller den øvrige 
bestyrelse - som ønsker at påtage sig så meget arbejde og ansvar, hvis ikke man møder 

større opbakning og initiativ fra medlemmer og forældre. Jeg vil derfor opfordre alle i og 
omkring RIF Fodbold at støtte op om klubben – alle bidrag er vigtige. Der skal så lidt til, 

hvis bare vi er mange som løfter byrden. 

Der er specielt én aktivitet fra efteråret 2019, som jeg vil fremhæve: Hyundai Cup. Et 
børne indestævne, som blev gennemført efter idé og initiativ fra Lasse Cornelius, som er 

træner på U9. Ud over det blev en kæmpe succes, så vil jeg gerne fremhæve Lasse for 
hans tiltag og kæmpe indsats. Et initiativ, som ikke kun tilgodeså U9, hvor Lasse til 

daglig har sin gang. Det kiggede også på tværs af hele børneafdelingen og promoverede 
samtidig RIF Fodbold som klub. Altså et mønster eksempel på den kultur vi ønsker at 

skabe, hvor man ikke kun tænker i siloer. Super godt gået, Lasse. 

Selvom der er brug for langt flere frivillige, så er der heldigvis stadig nogle, som lægger 
en kæmpe indsats i vores klub. Der skal lyde en kæmpe tak til jer alle – ingen nævnt, 

ingen glemt. I er en uvurderlig hjælp, uanset om man hjælper i Fodboldhuset, på 
kontoret eller til klubbens aktiviteter. 

Økonomi 

Klubbens kasserer vil senere fremlægge og gennemgå klubbens regnskab. Det viser, at 

der fortsat er godt styr på økonomien. Vi har en solid egenkapital og en stærk likviditet. 
Det giver luft i økonomien til løbende investeringer i klubben, hvilket vi også har gjort i 

2. halvår 2019. 

Vi skal naturligvis fortsat bruge klubbens ressourcer med omtanke. Omvendt er 
bestyrelsen heller ikke sat i verden for at skabe en stor pengetank. Derfor er der også 

plads til at støtte op om tiltag og idéer, hvis trænere, frivillige eller medlemmer har en 
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god idé. Så herfra skal der lyde en opfordring til at komme frem med idéer og forslag til 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil fortsat investerer i vedligeholdelse af vores klubhus ligesom vi 
undersøger muligheden for at gøre rammerne omkring bane 4 endnu mere attraktiv for 

spillere og tilskuere, men vi afventer dog lige Byrådets udmelding omkring udvidelsen af 
Ringsted Sport Center. Dette behandles i Byrådet i starten af marts. Vi håber 

kommunen finder pengene til at starte udvidelsen, men konstatere også samtidigt, at en 
opgradering af fodboldklubbernes faciliteter ligger et pænt stykke ude i fremtiden. 

Sportslig status 

Seniorafdelingen 

Vi havde i efteråret hele 4 senior hold i aktion. Virkelig flot, når vi tænker blot få 
sæsoner tilbage. Der havde vi svært ved at samle spillere til 2 hold. I foråret ser det ud 

til, at vi må ”nøjes” med 3 hold, men det er stadig yderst tilfredsstillende, at vi trods 

den store konkurrence for omegnsklubberne kan samle 3 hold. 

Sportsligt har efteråret for hold 1 og 2 været under forventning. Sjællandsserie holdet 

ligger nr. 4 inden foråret. I sikker afstand fra nedrykning, men desværre også langt fra 
de øverste pladser i rækken – ikke mindst pga. af starten på efteråret, som kun gav 1 

point ud af 9 mulige mod hold, som vi ganske enkelt skal kunne slå. Nu skal der bygges 

på i foråret, så holdets bundniveau hæves betragteligt. Det er en forudsætning, hvis vi 
ønsker at spille med helt fremme i Sjællandsserien. 

Vores serie 2 hold har generelt skuffet og har alt for få point, når man ser på kvaliteten 
på holdet. Vi håber, at holdets nye træner kan få holdet til at fremstå som en samlet 

enhed. Det vil ganske enkelt være en katastrofe, hvis holdet skulle ryge ud af rækken. 

Hold 3 har derimod gjort det fremragende og ligger kun 3 point fra en oprykning til 
Serie 3. Det bliver spændende at følge holdet i foråret. 

Klubbens U17 hold har været presset på medlemstal, men klarede med nød og næppe 

overlevelse i mesterrækken. Der venter U17 holdet et udfordrende forår, hvor 
fastholdelse af medlemmerne til et muligt kommende U19 hold, har større fokus for 

bestyrelsen end resultaterne på banen. 

Veteranafdelingen er fortsat fantastisk kørende med over 50 medlemmer og et kæmpe 
aktivitetsniveau. Der er heldigvis også tegn på, at vi igen i foråret får et oldboys hold på 

banen. 

Talentafdelingen 

Vi har nu i en længere periode arbejdet med vores talent setup i RIF Fodbold. Det 
arbejde evaluerer vi naturligvis løbende. Nogle ting fungere godt og andre ting mindre 

godt. Det forsøger vi at arbejde med i foråret, og vi har ingen planer om at nedjustere 
på området. Jeg vil i øvrigt gerne slå et slag for, at man kommer forbi og ser U21-

kampene. Der spilles god fodbold i højt tempo, og der er mulighed for at se vores 
dygtige unge spillere folde sig ud. 

Vi har i efteråret indgået i et samarbejde med Brøndby Masterclass, ligesom vi 

fortsætter samarbejdet med Næstved IF. Det synes bestyrelsen giver god mening ift. 
hvor RIF Fodbold står elitemæssigt på nuværende tidspunkt. Vi anerkender, at vores 

allerstørste talenter sandsynligvis fortsat vil søge mod de større klubber. Men jo mere vi 
kan være med inde over denne proces, jo større mulighed har vi for at holde kontakten 

med spillerne, såfremt de ikke skulle slå til. Det er også i dette lys at 
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samarbejdsaftalerne skal ses, ligesom vi får mulighed for en masse erfaringsudveksling 

på både leder og træner niveau. Det føler vi er en god måde at udvikle RIF Fodbold på. 

Ungdomsafdelingen 

Der er en generel god stabil udvikling i klubbens ungdomsafdeling. Det gælder både 
medlemsantallet samt resultaterne på banen. Vi har fortsat et U15-Liga 2 hold samt 

U14, U13 og U12 i de bedste rækker hos DBU Sjælland. Det er dog heller ingen 
hemmelighed, at RIF Fodbold for nuværende vil have svært ved at opnå højere 

indrangeringer; dels på grund af DBU’s licenssystemer, som gør at man ikke kun skeler 
til sportslige resultater og dels fordi de store klubber på Sjælland tidligere og tidligere 

henter vores bedste spillere. Det er en udfordring, som vi i bestyrelsen forsøger at 
imødekomme bl.a. via vores talentsatsning, men det er et langt sejt træk, som realistisk 

set vil tage mange år. Det kræver både penge til faciliteter og udvidede tilbud samt ikke 
mindst et langsigtet strategisk arbejde. Så med andre ord: tålmodighed er nødvendig. 

En af vores store breddesucceser i ungdomsafdelingen, er pinseturen som i år går til 

Holland. Det ser ud til, at vi slår deltager rekord med omkring 110 tilmeldte spillere. Tak 
til alle de trænere, ledere og forældre, som får denne tur planlagt og gennemført. 

Børneafdelingen 

Vi er på enkelte årgange udfordret på medlemstallene, så vi skal tage konkurrencen 

alvorligt fra vores omegnsklubber. Derfor er det vigtigt, at vi har nogle klare værdier i 
børneafdelingen.  

Det er derfor også meget glædeligt, at børneafdelingen forventes at slå rekord med ca. 
60 spillere til årets Fjord Cup i Nordsjælland. Det er super fedt, at så mange bakke op 

om en aktivitet, som bredder sig ud over de forskellige afdelinger. 

Indtil videre har vores talentstrategi haft fokus på ungdomsfodbolden i vores klub, men 
bestyrelsen har nu besluttet, at vi skal have lavet en børnestrategi, som skal skabe 

fundamentet for, hvordan vi bygger vores kultur i klubben. Børnestrategien skal tage 
udgangspunkt i klubbens værdier: GLÆDE, SAMMENHOLD og UDVIKLING. Strategien 

skal være tydelig ift. hvordan vi ønsker at drive vores klub fremadrettet. Vi skal skabe 

nogle gode rammer for både børn, trænere og forældre. Det tror vi på vil gavne RIF 
Fodbold på længere sigt – både på og uden for banen. 

Afslutning 

Jeg vil til slut gerne takke alle i og omkring RIF Fodbold. Hvis jeg skulle have glemt 
nogle, så tag det ikke ilde op. Alles indsats er meget værdsat. Tak til mine 

bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde og det store arbejde I ligger i klubben. Tak 
til Klaus Heegaard og Jens Ove for deres store indsats omkring vedligehold af 

fodboldhuset. Tak til Flemming på kontoret og tak til Svend P. for indsamling af 
pressemateriale samt fotos fra diverse arrangementer. Tak til Gregers for hans store 

engagement i klubbens arrangementer samt arbejdet med rekvisitter og tøjordning. Tak 

til Peeras og Henrik Larsen for speakerarbejdet i forbindelse med kampene i 
Sjællandsserien. Tak til Vagn P. for hans indsats på DBU’s fodboldskole. Selvfølgelig 

også en kæmpe tak til alle vores trænere og ledere på alle niveauer – uden jer, ingen 
fodboldklub. 

Derudover skal der lyde en kæmpe tak til vores trofaste sponsorer, som er med til at 

holde gang i klubbens høje aktivitetsniveau. Vi er utroligt taknemmelige for jeres støtte, 
som vi på ingen måde tager for givet. Endelig en tak til Ringsted kommune og Ringsted 

Sport Center for det gode samarbejde. 
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Inden jeg overlader min beretning til generalforsamlingens godkendelse, så skal vi lige 

hylde 2 særlige personer, som i mange år har lagt et kæmpe arbejde i vores klub. Kære 
Erling og Susanne. Der skal lyde en kæmpe tak for jeres indsats som klubhus 

ansvarlige. I har været med til at gøre en stor forskel. Vi håber, at I fortsat vil hjælpe til 
omkring vores klubhus – også selvom det nu kun blive på halv tid. 

Kære generalforsamling, det var stort ser ordene. Lad mig opsummere beretningen helt 

kort: RIF Fodbold har et fint fundament og et stort potentiale, som bare venter på at 
blive forløst. Men det kræver en indsats af alle i og omkring RIF Fodbold. Tag ikke jeres 

klub for givet, lad os sammen passe på RIF Fodbold, og lad os sammen drive klubben 
fremad. Det har vi alle sammen et fælles ansvar for. 

Tak for ordet. 

Brian Larsen, formand RIF Fodbold. 
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