
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 20. februar 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. 16. januar 2020 blev udsendt samme dag. Der var ikke indsigelser til 

referatet. Referatet er lagt på klubbens hjemmeside. 

Pkt. 2 – Gennemgang af aktionslisten og årshjul. 

Aktionslisten er ikke ajourført. 

Pkt. 3 – Sager til drøftelse og behandling 

 

Generalforsamlingen 24. februar 2020 

Der skulle være styr på de praktiske ting herunder de forskellige poster. Der er afbud fra RB til 
generalforsamlingen. 

 

Økonomi, årsregnskab samt budget 2020 

Årsregnskab og budget blev gennemfået. Det er et overskud i regnskabsåret på ca. 44.000 kr. 

 

Strategi i RIF Fodbold 

På seneste bestyrelsesmøde blev der drøftet DBU licenssystem. Der har efterfølgende været 

drøftet forskellige indgangsvinkler til arbejdet med børne-, ungdoms- og seniorfodbold samt 

DBU licenssystem. 

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. 29. januar 2020. Alt tiden bliver 

pt. brugt på at fremtidssikre foreningen via nye vedtægter. Der er koblet en DGI konsulent på 

opgaven. Næste møde afventer et arbejdsudvalgs bud på nye vedtægter. 

 

Bestyrelsen i Ringsted Sport Center (RSC) havde på baggrund af Ringsted kommunes 

pressemeddelelse omkring udskydelsen af RSC’s udvidelse indkaldt brugerne af RSC til et 

dialogmøde mandag d. 3. februar 2020, hvor brugernes holdninger til projektet blev drøftet. 

Der var overordnet enighed om, at der mangler kvadratmeter (haltid) til foreningerne samt at 

den planlagte multisal er ikke specielt brugbar i den nuværende form – primært på grund af 

størrelsen. Byrådet tager i øvrigt stilling til RSC’s videre skæbne op på det kommende 

byrådsmøde i marts. Kommunens administration har indstillet et af følgende scenarier: 1) 



projektet sættes i bero på ubestemt tid. 2) der igangsættes et nyt projektforløb for udvikling af 

RSC. Bestyrelsen håber på at kommunen finder yderligere penge til igangsætning af de 

oprindelige planer, men frygter at projektet sættes i bero, hvilket vil medfører lange udsigter 

for forbedringer af forholdene for RIF Fodbold. 

 

Det er glædeligt, at planerne for kunstgræsbanen i Benløse er vedtaget i Byrådet. Det er derfor 

sandsynligt, at RIF Fodbold fra efteråret 2020 får mere træningstid på kunststofbanerne i 

Ringsted. Bestyrelsen ser nu frem til at renoveringen af kunstbanerne i Ringsted startes i 

2021. Bestyrelsen vil gøre alt for at påvirke renoveringen, således at lysanlægget også 

udskiftes. 

 

Næste møde i Ringsted Sport Center er tirsdag d. 25. februar 2020, hvor Ringsted kommune 

kommer og orientere om aftalen med Ringsted Festivalen. 

 

BL har deltaget på DBU Sjællands delegeret møde i Ringsted Kongres Center. Mødet blev 

afholdt lørdag d. 1. februar 2020. Det var som forventet et meget tyndt delegeret møde uden 

nogle debatter eller ændringsforslag. RIF Fodbolds forslag fra 2019 omkring ændring af 

Sjællandsserien fra 2 til én række med 16 hold er desværre ikke kommet igennem. Der er 

landet et kompromis, hvor Sjællandsserien fortsat er delt op i 2 rækker, men nu med 14 hold i 

stedet for 12 i hver række. Det imødekommer det ene af RIF Fodbolds ønsker omkring flere 

kampe og en længere turneringsperiode. Ændringen træder i kraft fra næste sæson. 

 

BL sendte d. 7. februar 2020 information rundt til alle medlemmer i klubben – bl.a. omkring 

mangel på frivillighed. Reaktionerne har været meget afdæmpet. Et medlem har svaret positivt 

tilbage, mens ingen har reageret negativt. Det er tilsyneladende svært at råbe klubbens 

medlemmer op. Lad os håbe der dukker et par ekstra op til klubbens kommende 

generalforsamling. 

 

Næstformanden 

Der er desværre ikke positive tilbagemeldinger på klubbens ansøgninger hos diverse fonde. 

 

Kasseren 

Se under punkt 3. 

 

Seniorafdelingen 

RB fremlagde status i seniorafdelingen. 

 

Der er udfordringer med antallet af spillere til træning og kamp på U17. Der arbejdes med 

forskellige løsningstiltag. 

 

Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

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

 

Talentafdelingen 

Ny samarbejdsaftale med Næstved er nu underskrevet - og dermed forlænget med yderligere 

12 måneder. 

 

Der har været afholdt evalueringsmøde med trænere samt i talentgruppen. Planen for 

talenttræningen i foråret 2020 er nu planlagt, og kan ses på hjemmesiden samt i KampKlar. 

 

U15's anfører er skiftet til Næstved med virkning fra medio februar. Derudover har klubben pt. 

tre U12 spillere, der træner med i Næstved én gang om ugen. En enkelt U13 spiller er i dialog 

med FC Roskilde og én U15 spiller er på eget initiativ i dialog med Slagelse. 

 

Ungdomsafdelingen 



Thomas Mikkelsen er blevet startet som ny cheftræner på U15. Jan Mortensen er fortsat med 

omkring holdet. Der er fokus på at få gjort spillerne klar til U17 – ikke mindst mentalt. Der skal 

være et tæt samarbejde med seniorafdelingen omkring overgangen til U17. 

 

Det ser ud til at trænerkabalen for foråret 2020 er på plads. Der er tilmeldt flere hold end 

normalt til forårsturneringerne, hvilket jo er positivt. 

 

Der er et par ting til Ringsted Sport Center omkring muligheden for container på det gamle 

station til rekvisitter samt det dårlige lys på kunstgræsbanerne. JL kontakter Jan ”Tud”, mens 

BL tager det med på bestyrelsesniveau i Ringsted Sport Center. 

  

RIF Fodbold afholder igen i år Pro Defending Fodboldskole i uge 42. Aftalen er underskrevet og 

på plads. 

 

Børneafdelingen 

DBU Fodboldskole i uge 27. Der er indtil nu 27 tilmeldte. Det er samme niveau som sidste år. 

 

Information omkring Små Fødder bliver snart meldt ud, når de involverede parter har fået 

klaret et par opgaver angående hjælpetrænere og tilmelding. Der bliver lavet opslag i 

begyndelsen af marts 2020. Martin Hove fortsætter som træner indtil sommerferien. Derefter 

skal der findes en anden ansvarlig. 

 

Fjord Cup 2020. Der er allerede tilmeldt 70 spillere, heraf 57 til overnatning - rigtigt flot og 

væsentlig flere end sidste år. 

 

Hækken ved det gamle stadion ud mod parkeringspladsen volder store problemer. Hegnet der 

afskærmer er virkelig i dårlig stand og med masser af huller. Samtidigt er hækken fyldt med 

buske med store torne, hvilket gør at der næsten ved hver træning bliver ødelagt bolde. JL 

kontakter Ringsted Sport Center. 

 

Sponsorudvalget 

RJ og JL fremlagde status fra sponsorudvalget. 

 

Kaeser Kompressorer har lavet en ny aftale med klubben for 2020. Kaeser er en trofast 

storsponsor i klubben, så det er meget glædeligt at samarbejdet fortsætter. Derudover 

arbejdes der med diverse fornyelser af sponsorater. 

 

BL har fortsat et udestående ift. at få oprettet donationsaftalerne aftalerne i KlubOffice. 

 

Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

En stor tak fra bestyrelsen til Klaus Heegaard og Jens Ove, som har malet køkkenet. Der 

kommer nyt vinyl på d. 25. februar 2020. 

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. 


