
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Fredag d. 26. juni 2020 fra kl. 17:00 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. 27. maj 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 
 

Børnestævne i forbindelse med RIF-dagen d. 26. september 2020 

Separat oplæg fra Lasse Cornelius var rundsendt til bestyrelsen på mail inden mødet. 

 

Lasse Cornelius fra U9 vil gerne stå for udendørsstævne til Fodbolddagen d. 26. september. 

Lasse er ligeledes påbegyndt planlægningen af indendørsstævnet til december. Økonomi og 

fordeling blev drøftet på mødet, og MM sørger for tilbagemelding til Lasse. 

 

Ny børnestrategi 

Den nye børnestrategi blev på et møde d. 15. juni 2020 præsenteret for trænere og ledere i 

børneafdelingen. Strategien blev godt modtaget. Nu kommer det svære arbejde med at få den 

ud at leve i det daglige hos både trænere, ledere, forældre og børn. Dette skal prioriteres i 

efteråret 2020. Martin Hove er ansat som ny børneudviklingstræner. 

 

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

 

Formanden 

Der har været afholdt generalforsamling i Ringsted Sport Center. BL var ikke på valg, så han 

fortsætter i RSC’s nye bestyrelse. RSC har fået ny daglig leder: Christian Abildgaard. RIF 

Fodbold ser frem til samarbejdet, og BL vil forsøge at få et møde med Christian efter 

sommerferien. Næste møde i RSC er onsdag d. 5. august 2020. 

 

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Ringsted IF, men BL var desværre forhindret. Der 

arbejdes fortsat med ny struktur. Næste møde i Ringsted IF er tirsdag d. 1. september 2020. 

 



 

 

Næstformanden 

Intet at bemærke. 

 

Kasseren 

CM fremlagde status omkring klubbens økonomiske og finansielle forhold.  

 

Seniorafdelingen 

RB fremlagde status i seniorafdelingen. 

 

Trænerkabalen er desværre ikke helt på plads. Senior 2 træner Michael Hansen har sagt op. 

Carsten Andersen er i dialog med flere interessante emner. U17-2 er desværre også en stor 

udfordring. Klubben vil kæmpe for at dette falder på plads, men modtager meget gerne input 

til mulige emner. Der forhandles pt. med en mulig målmandstræner til U15 og U17. 

 

Klubbens nye trænerteam på senior 1 er kommet rigtigt godt i gang og klubben er videre i 

pokalturneringen. 

 

På senior 2 og 3 er en del spillere desværre ikke kommet i gang efter COVID-19 pausen. 

Klubbens nuværende U17 spillere, der skulle rykke op som U19, bliver rykket op i senior. 

Muligheden for et 8 mands hold undersøges, da der var flere spillere, der gerne ville hygge sig 

med dette. Der er dog pt. usikkerhed om, hvor mange der reelt er interesserede. 

 

Den kommende U17 årgang er også kommet rigtig godt i gang. Holdets nye trænere Thomas 

og Christian gør det rigtigt godt. Desværre var der malurt i bægeret, da holdet blev forbigået 

af DBU til Øst2-rækken. Det kan gøre det svært at fastholde en rigtig dygtig årgang. Klubben 

har gjort indsigelser imod beslutningen, men forventer ikke at DBU ændrer beslutningen. 

 

Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

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

 

Talentafdelingen 

Klubben har fået Liga 2 til både kommende U13, U14 og U15. Det er historisk i RIF Fodbold og 

et kæmpe skulderklap til alle trænere og ledere i klubben. 

 

Talentteamet til den kommende sæson er stort set på plads. Gruppen samles snart til møde, 

så planer for efteråret 2020 kan komme på plads. 

 

Der har været afholdt infomøde vedr. IKA Ringsted. Det er efterfølgende aftalt, at der bliver 

startet en fodboldlinje op på IKA Ringsted efter sommerferien. Foreløbig kan man kun tilmelde 

sig i en aftalt prøveperiode. Der har været stor interesse og lige pt. er der 7-8 tilmeldte. 

Tilmeldingsfristen er d. 10. juli 2020. 

 

RIF Fodbold har modtaget henvendelse på en U14 spillere fra en anden klub, men spilleren har 

valgt at fortsætte i RIF Fodbold. 

 

Ungdomsafdelingen 

Der arbejdes fortsat på trænerkabalen i ungdomsafdelingen til efteråret 2020. Det er en meget 

tidskrævende proces. 

 

Klubben skal være opmærksomme på kampredigeringsperioden til den kommende sæson, som 

åbner snart. BL gennemgår programmer og retter til efter afdelingernes ønsker. 

 



"Baneudvalget" (RB, JL og MM) er kommet i mål med træningsplanen gældende fra uge 27 til 

39. Den træder i kraft fra mandag d. 29. juni 2020. Nu skal der kigges på klubbens 

behov/ønsker for tider på kunstgræs til vinter, da fordelingen af tider nu skal tage højde for 

den nye kunstgræsbane i Benløse. Ringsted Sports Center har indkaldt til møde i august, og 

klubbens ønsker til træningstider er sendt. 

 

Alle årgange har fået udleveret pokaler til uddeling i forbindelse med årgangenes afslutnings 

arrangementer. 

 

JL er i gang med at samle et turudvalg til næste års ungdomstur. 

 

Der er kommet nye regler fra Ringsted Sport Center omkring adgangsbrikker til 

omklædningsrum. Disse regler gælder fra 1. august 2020. RB, JL og MM står for 

kommunikationen til afdelingerne. 

 

Børneafdelingen 

Fodboldskolen begynder mandag d. 29. juni. Vagn og Emil er helt klar. Der er 80 tilmeldte og 

vi har desværre måtte sige nej til 15 på venteliste, da vi pga. COVID-19 ikke kan være flere i 

Fodboldhuset og på området generelt. 

 

Små Fødder går på sommerferie d. 27. juni 2020. Der uddeles i den forbindelse medaljer til 

Små Fødder og U6. 

 

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 er kontakt med både potentielle og eksisterende sponsorer. 

 

Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

Taktikrummet er blevet malet, så det er klar til de nye plakater m.m.  

 

Der arbejdes på tilbud ift. opgradering af køkken. 

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 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 12. august kl. 17:00 i Fodboldhuset. På mødet skal 

bestyrelsesmøderne for resten af 2020 fastlægges. 

Andre vigtige datoer: 

 RIF Fodbolddag, lørdag d. 26. september 2020 


