
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 23. april 2020 fra kl. 19:00 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. 20. februar 2020 samt af generalforsamlingen d. 24. februar 2020 er lagt 

på klubbens hjemmeside. Mødet d. 17. marts 2020 blev aflyst grundet COVID-19 situationen. 

Pkt. 2 – Gennemgang af aktionslisten og årshjul. 
Aktionslisten er ikke ajourført. 

Pkt. 3 – Sager til drøftelse og behandling 
 

Økonomi, kvartalsregnskab samt status på budget 

Vi er desværre bagud ift. budget på indtægtssiden. På udgiftssiden afventer vi COVID-19 

situationen i forhold til turnerings- og dommerudgifter. 

 

COVID-19 krisen i RIF Fodbold 

RIF Fodbold følger fortsat myndighedernes og DBU’ s anbefalinger 100%. Så snart der meldes 

noget konkret ud omkring træning m.m. sætter bestyrelsen sig sammen og laver en plan. 

 

Udvidelsen af Ringsted Sport Center – udendørs faciliteter 

BL og JL deltager sammen med Ringsted Pigefodbold og RIMO i en selvforanstaltet 

arbejdsgruppe, som skal se på ønsker til kommende udendørs faciliteter. Arbejdsgruppen er 

nedsat på baggrund af Ringsted kommunes beslutning i budgetforhandlingerne. Se punkt 17 i 

dette link – klik her. 

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

 

Formanden 

Alle aktiviteter i bestyrelserne for Ringsted Sport Center og Ringsted IF har ligget stille grundet 

COVID-19. Følgegruppen for udvidelsen af Ringsted Sport Center, hvor formanden desværre 

ikke er repræsenteret, mødes i starten af maj 2020. Her skal det videre forløb for udvidelsen 

af Ringsted Sport Center vurderes, hvorefter Ringsted Sport Centers bestyrelse skal lave en 

indstilling til Ringsted kommune med forslag til det videre forløb. 

 

BL er i dialog med PB Media, som har tilbudt at lave en reklamefilm med RIF Fodbold, såfremt 

der kunne stilles et beskedent beløb til rådighed på omkring 20.000 kr. Dette kunne evt. ske 

https://ringsted.dk/sites/default/files/budgetaftale_2020_med_underskrifter_0.pdf


gennem sponsorater, som kunne eksponeres i filmen. Alternativ kan RIF Fodbold selv 

investerer i filmen. BL afventer yderligere oplæg fra PB Media. 

 

Næstformanden 

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

 

Kasseren 

Se under punkt 3. 

 

Seniorafdelingen 

RB fremlagde status i seniorafdelingen. 

 

RB orienterede omkring forløbet og overvejelserne ift. ansættelsen af Flemming Larsen og 

Martin Olsen. 

 

Det kommende U15, U17 og U19 setup blev drøftet. Der er i U17 udfordringer med antal 

medlemmer samt fastholdelse af de unge mennesker. Klubben må desværre igen konstatere at 

grundlaget for et kommende U19 er meget spinkelt. For at imødekomme ønsket om 

fastholdelse og flere medlemmer i seniorafdelingen blev det besluttet at kontingentet i 

seniorafdelingen – bortset fra Sjællandsserien truppen – nedsættes med 50% til 600 kr. pr. 

halvår. Derudover skal det kommunikeres, at klubben har en politik for efterskoleelever, som 

gør at denne gruppe kan slippe med halv kontingent. 

 

Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

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

 

Talentafdelingen 

Alle aktiviteter har desværre været ramt af COVID-19. Der skal fokus på bemanding og planer 

for efteråret 2020. 

 

JL er blevet kontaktet af den daglige leder for IKA Ringsted, som godt kunne se RIF Fodbold 

være en del af dette tilbud. JL mødes med IKA hurtigst muligt. 

 

Ungdomsafdelingen 

Der venter en stor opgave omkring trænerpåsætningen i ungdom. 

 

Der skal inden sommerferien tænkes på træningstider for efteråret 2020. Det skal JL, MM og 

RB koordinere. 

 

Pinseturen er aflyst på grund af COVID-19. Det er stævnearrangøren som har aflyst, hvilket 

stiller RIF Fodbold bedre i forhold til tilbagebetaling. 

 

Børneafdelingen 

Der arbejdes pt. med udkastet til en ny børnestrategi i RIF Fodbold. Strategien skal sikre en 

ensartet tilgang til børnefodbolden i klubben, men samtidig også være en hjælp i forhold til 

trænerne, assistenter og forældre. BL og Martin Hove har arbejdet med det generelle indhold. 

Der indkaldes snart til en gennemgang af materialet, hvor MM og JL også deltager. 

 

Der afventes en udmelding fra DBU omkring fodboldskolen. Antal tilmeldte ligger naturligt nok 

lidt lavt i forhold til de seneste år. 

 

MM håber at Små Fødder snart kommer i gang. Der er umiddelbart en udfordring ift. 

bemanding efter sommerferien, hvor Martin Hove ønsker at give stafetten videre.  

 



 

 

Sponsorudvalget 

RJ og JL fremlagde status fra sponsorudvalget. 

 

Der er behov for, at der sættes flere kræfter og personer ind i arbejdet – og at der tænkes 

kreativt. Der arbejdes pt. med diverse fornyelser af sponsorater til den kommende sæson. 

 

Til efterårets lotteri får klubben igen i år hjælp fra Søren Thomsen. Det er bestyrelsen meget 

taknemmelige for. Der arbejdes blandt andet med nyt design på lodseddel. 

 

Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

Der er naturligvis ingen aktivitet grundet COVID-19, hvilket har betydet en aflysning af 

arrangementer, herunder fodbolddagen d. 2. maj 2020. 

Pkt. 5 – Ajourføring af aktionslisten 
BL har ansvaret for at denne opdateres jf. punkt 2. 

Pkt. 6 – Eventuelt 
Der er planlagt følgende bestyrelsesmøder i 2020: 

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

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

Andre vigtige datoer: 

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

 Afslutningsfest, lørdag d. 20. juni 2020. 


