
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 27. maj 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. 23. april 2020 er godkendt og lagt på klubbens hjemmeside. 

Pkt. 2 – Gennemgang af aktionslisten og årshjul. 
Aktionslisten er ikke ajourført. Aktionslisten forventes genindført til den kommende sæson, 

dvs. efter sommerferien. 

Pkt. 3 – Sager til drøftelse og behandling 
 

COVID-19 krisen i RIF Fodbold 

Bestyrelsen drøftede status på COVID-19. Generelt er tingene blevet håndteret rigtigt godt af 

trænere og ledere. Der har været mange ændringer af reglerne løbende, men overordnet set 

er bestyrelsen tilfredse med håndteringen. Det er dog vigtigt at fokus bevares på regler og 

anbefalinger fra myndighederne. Der sendes mails ud til trænere og ledere om dette. 

 

Sæsonafslutninger 

Den planlagte afslutningsfest d. 18. juni 2020 aflyses, så det er op til afdelingerne selv at få 

sagt ”tak for i år” og ”god sommerferie”. Afdelingsformændene er i gang med bestilling og 

indsamling af pokaler til uddeling. I den forbindelse blev årets træner/leder i RIF Fodbold 

fundet. Prisen overrækkes i forbindelse med et traktement for trænere og ledere i 

Fodboldhuset, torsdag d. 25. juni 2020. 

 

Ny børnestrategi 

Der arbejdes med de sidste tilretninger til den nye børnestrategi. Det er vigtigt at understrege, 

at indholdet er tænkt som en hensigtserklæring og noget som klubben skal arbejde hen i mod. 

Det skal på kort sigt ikke trækkes ned over hovedet på trænerne, men alle skulle gerne over 

tid kunne se fordelene i de rammer, som bestyrelsen forsøger at skabe. 

 

Træner og ledersamling for børneafdelingen bliver mandag d. 15. juni 2020. Her præsenteres 

den nye strategi. 

 

Bestyrelsens planer og væsentlige opgaver i efteråret 2020 

Der var en drøftelse af udfordringerne omkring manglende hænder til de driftsopgaver 

(kampadministration, dommeradministration, fodbolddage etc.), som dræner ressourcerne hos 

bestyrelsen. 



 

Derudover var der enighed om, at Fodboldhuset fortsat prioriteres ift. vedligehold og 

istandsættelse. 

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

 

Formanden 

Bestyrelsesmøde i Ringsted Sport Center d. 27. maj 2020, hvor der blev taget afsked med 

Karl-Åge Søltoft, der går på pension. Ny daglig leder i Ringsted Sport Center bliver Christian 

Abildgaard, som starter 1. juni 2020. Der var ikke noget væsentligt nyt ift. udendørssporten. 

 

Anders Karlshøj stopper som klubbens webmaster og Facebook administrator pr. 30. juni 

2020. Der er endnu ikke fundet en afløser. Bestyrelsen vil gerne takke Anders for hans store 

indsats i RIF Fodbold. 

 

Næstformanden 

Intet at bemærke. 

 

Kasseren 

CM fremlagde status omkring klubbens økonomiske og finansielle forhold. 

 

Seniorafdelingen 

RB fremlagde status i seniorafdelingen. 

 

Da DBU valgte at aflyse turneringerne, blev vi enige om at skifte trænerbesætningen med det 

samme. Ole P og Lennart er dermed officielt stoppet. Flemming og Martin har gennemført de 

første træningspas og vi ser frem til samarbejdet. 

 

Der arbejdes stenhårdt på at få besat de sidste trænerposter på U17-2 og Senior 3 holdene. 

Det er meget vigtigt at der findes en løsning på disse hold, så bredden kan fastholdes.  

 

U19 bliver desværre heller ikke til noget i den kommende sæson. RB og Carsten Andersen går 

i dialog med de U17 spillere, der skulle rykke op med henblik på at få en snak med drengene 

om, hvad de selv ønsker. Der er forskellige scenarier. Nogle kan fortsætte på U17, da de er 

født i efteråret. Der kan måske laves et 8 mands hold, såfremt det er det de ønsker eller 

alternativt rykkes de op som seniorer. 

 

Der er intet nyt omkring Old Boys afdelingen, mens Veteraner har gennemført ”COVID-19 

træning”. 

 

Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

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

 

Talentafdelingen 

Det er besluttet i talentteamet, at talenttræning for U11-U14 aflyses i foråret 2020. Der kunne 

have været gennemført 1-2 træninger, men det har talentteamet fravalgt. 

 

RIF Fodbold har modtaget henvendelse på tre U12 spillere fra andre klubber. 

 

Interessen for RIF Fodbolds eventuelle samarbejde med IKA har været positiv. Der er pt. 24 

spillere, der gerne vil deltage i et informationsmøde med IKA og RIF Fodbold. JL er indtil 

videre RIF Fodbolds tovholder på opgaven. 



 

Ungdomsafdelingen 

Der arbejdes fortsat på trænerkabalen i ungdomsafdelingen til efteråret 2020. 

 

Holdtilmeldingerne til den nye sæson skal på plads i de kommende uger. Der søges Liga 2 for 

kommende U13, U14 og U15.  

 

Der er kommet ønsker til træningstider i den kommende sæsonen. Dette skal snarest 

koordineres. JL, MM og RB har ansvaret for dette. Det er vigtigt at få klare aftaler på plads 

med Ringsted Sport Center i sommerferie perioden, da mange afdelinger har udtrykt ønske om 

at træne hen over sommeren. 

 

Børneafdelingen 

Børneafdelingen er kommet godt i gang med ”COVID-19 træning”, selvom langt de fleste 

fortsat savner kampene, klublivet og arrangementerne 

 

Trænerkabalen til den kommende sæson er næsten på plads, men der skal findes en ny 

tovholder på Små Fødder. 

 

Tilmeldingerne vælter ind til DBU Fodboldskolen, som nu næsten er udsolgt. MM holder 

statusmøde med skoleleder (Vagn P) og trænerleder (Emil), lørdag d. 31. maj 2020. 

 

Der er ligeledes kommet mange tilmeldinger til Små Fødder. Første træning gik super fint med 

mange gode hjælpere fra U15. 

 

Sponsorudvalget 

RJ og JL fremlagde status fra sponsorudvalget. 

 

RJ arbejder på forskellige kontakter ift. sponsorater, men der er endnu ikke nogle konkrete 

aftaler på plads. 

 

Det fremadrettet arbejde med sponsorer blev drøftet. 

 

Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

Der har naturligvis ikke været aktivitet grundet COVID-19, hvilket har betydet en del 

aflysninger af arrangementer, herunder fodbolddagen d. 2. maj 2020. Det forventes at 

aktiviteterne i klubhuset stiger i juni måned. 

 

Diverse renoveringsforslag i Fodboldhuset blev drøftet. Taktikrummet skal males og muligvis 

opgraderes med nye borde og stole. 

Pkt. 5 – Ajourføring af aktionslisten 
BL har ansvaret for at denne opdateres jf. punkt 2. Aktionslisten forventes genindført til den 

kommende sæson, dvs. efter sommerferien. 

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

 Fredag d. 26. juni 2020 kl. 17:00 med efterfølgende spisning for bestyrelsen kl. 19:00.  

Andre vigtige datoer: 



 AFLYST: Afslutningsfest, lørdag d. 20. juni 2020. 

 Traktement for trænere og ledere, torsdag d. 25. juni 2020. 


