
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Onsdag d. 12. august 2020 fra kl. 17:00 i Fodboldhuset. 

Deltagere Brian Larsen (BL), René Junggaard Jensen (RJ), Claus Mylting (CM),

 Jesper Lemmike (JL) og Morten Mohrsen (MM). 

 Troels Kjær deltog under punkt 3 ”RIF fodbolddag d. 26. september 2020”. 

Afbud Rasmus Birch Larsen (RB). 

Referent  BL 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat 
Referat af mødet d. 26. juni 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 
 

RIF Fodbolddag d. 26. september 2020 

Under dette punkt deltog Troels Kjær fra Veteranafdelingen, som har været drivkraften bag 

den planlagte krigsveteranlandskamp. 

 

COVID-19 situationen blev drøftet i forhold til afholdelsen af arrangementet, herunder de 

myndighedskrav som RIF Fodbold er forpligtet til at følge. 

 

Beslutningen blev, at RIF Fodbold ikke gennemfører fodbolddagen d. 26. september 2020, da 

det er for usikkert om RIF Fodbold kan løftet opgaven i forhold til regler og retningslinjer 

omkring COVID-19. 

 

Bestyrelsen vil gerne takke Troels Kjær for sit store engagement i opgaven. 

 

Økonomi rapportering og halvårsregnskab 

Halvårsregnskabet blev fremlagt af CM. Budgettet for resten af 2020 blev gennemgået og 

tilrettet. Der er usikkerhed om flere poster på indtægtssiden, mens udgiftssiden ser ud til at 

være under kontrol. 

 

RIF Fodbolds lotteri 2020 

Den sidste planlægning omkring gennemførelsen af lotteriet blev drøftet. Information går ud til 

afdelingerne i næste uge. Der er brug for at ALLE i RIF Fodbold står sammen om afviklingen af 

lotteriet, så overskuddet kan optimeres. 



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

 

Formanden 

BL har deltaget i bestyrelsesmøde hos Ringsted Sport Center d. 5. august 2020. Der er flere 

spændende sager i gang ifm. kommunens budget for 2021: renovering af kunstgræsbanerne, 

udskiftning af lysanlæg på kunstgræsbanerne samt igangsætning af ønsker og krav til 

udendørsarealerne på Ringsted Sport Center. BL vil følge alle sagerne tæt, og forventer af RIF 

Fodbold vil blive hørt og inddraget i løsningsforslagene, herunder krav til banestørrelse (DBU 

licenskrav) samt krav til lys (DBU licenskrav). 

 

Næstformanden 

Intet at bemærke. 

 

Kasseren 

CM fremlagde under punkt 3 status omkring klubbens økonomiske og finansielle forhold. 

 

Seniorafdelingen 

RB havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Senior 1 er godt kørende. Vi har fået tilgang fra en del unge spillere lige op til sæson start. 

 

Hold 2 og 3 er endelig ved at være samlet igen. Det har været en sløv start, men det ser nu ud 

til, at vi er spillere nok til tre hold. 

 

Der har været arbejdet på et U19 8 mands hold, men DBU opretter desværre ikke en række. 

Alle spillere er overført til seniorafdelingen, og der var fire af disse spillere med på hold 3 i 

seneste træningskamp. Der er fokus på fastholdelse af disse spillere. 

 

Der har desværre været et stort frafald af spillere (specielt årgang 2004). Derfor er det 

desværre nødvendigt at trække U17-2. Der vil blive arrangeret træningskamp, så alle spillere 

på årgangen får spillet kamp. 

 

Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

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

 

Der har været møde med hele talentgruppen og efteråret er nu planlagt. Kalenderen for 

efteråret 2020 er opdateret. Der søges stadig en eller to trænere, der kan hjælpe med 

træningen på banen. 

  

Samarbejdet med Næstved og Brøndby fortsætter. Vi skal dog have en dialog med begge 

klubber om lidt “småting”. Vi har 4 spillere (3 U13 / 1 U14), som er blevet tilbudt 

talenttræning i efteråret i Brøndby (MasterClass). Træningen er hver mandag fra medio august 

til og med november. Der vil desuden være 2-3 indlagte træningskampe. Talentgruppen tager 

fat i de pågældende forældre/spillere. I samme omfang snakkes der om et evt. forløb med 

Næstved for de 3 U13 spillere. 

 

På mødet blev klubbens nye børnestrategi præsenteret sammen med ansættelsen af Martin 

Hove som Børneudviklingstræner.  

 

På mødet blev "Talent" på klubbens hjemmeside samt håndtering af mails drøftet. Der er en 

udfordring med begge ting. 

 



Kenneth Byssing er i dialog med Claus Frank, DBU om Topcenteret, der har til huse i Ringsted. 

Det er usikkert om og hvornår det eventuelt startes op igen. 

 

IKA er startet op i denne uge. 24 spillere er tilmeldt. JL overværede den første træning. 

Flemming Larsen er tilknyttet som træner. Det gik overordnet set fint, men der er et stort 

spring i niveauet på de tilmeldte spillere. Det er nød til at blive adresseret i det fremtidige 

setup. 

 

Ungdomsafdelingen 

Der mangler en enkelt (hjælpe/assistent) træner til U 14-2. Ellers er bemandingen på plads. 

 

Der planlægges årgangsledermøde ultimo august/primo september. 

 

Der arbejdes på træningstider til den kommende vintersæson på kunstgræs. Der er pt. en del 

udfordringer. JL deltager i møde omkring banefordeling i Ringsted Sport Center d. 20. august 

2020. 

 

Børneafdelingen 

Fodboldskolen var en stor succes med fuld tilmelding og en del gode tilbagemeldinger. Der har 

dog også været et par forældre, der ikke har været tilfreds med tonen fra trænere og 

assistenter. MM er i dialog med Vagn og Emil angående dette. 

 

Små Fødder er kommet godt i gang med Martin Hove som træner og med en masse hjælpere. 

Vi er dog udfordret af Martin Hove kun kan træne de 2 første gange. Så der skal hurtigt findes 

afløsere til 6 træninger i efteråret. Martin Hove arbejder på en "drejebog" for dagen. Planen er 

derefter at sende den til de andre børnetrænere, som forhåbentlig kan støtte op om Små 

Fødder. Der skal være en voksen træner, da ingen af ung trænerne kan klare det selv. 

 

Lasse Cornelius arbejder på et indendørsstævne d. 22. og 23. december 2020. Vi har fået 2 

haller begge hele dage. Vi må dog afventer COVID-19 situationen. 

 

Sponsorudvalget 

RJ fremlagde status fra sponsorudvalget. 

 

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

konkrete aftaler på plads. Det er kontakt med både potentielle og eksisterende sponsorer. 

 

Der er aktuelt ingen ansøgninger ude hos fonde. 

 

Fodboldhuset 

RJ fremlagde status for Fodboldhuset. 

 

Der afholdes senere på ugen møde vedrørende bemanding af Fodboldhuset i efterårssæsonen. 
 
Der begynder at komme opstartsmøder igen på årgangene. Det giver lidt opsætning i kiosken, og alle er 
indforstået med afstandskrav. 
 
Der er indhentet tilbud på nyt køkken, som forventes renoveret i vinterpausen. RJ og BL er ved at se på nye 
borde og stole til hele klubhuset. Der tænkes i møbler, som også kan anvendes udenfor i forbindelse med 
fodbolddage og øvrige arrangementer. 

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 torsdag d. 17. september kl. 18:30 i Fodboldhuset. Øvrige 

bestyrelsesmøder i efteråret er: 

 Torsdag d. 8. oktober 2020 kl. 18:30 

 Torsdag d. 12. november 2020 kl. 18:30 

Andre vigtige datoer: 

 AFLYST: RIF Fodbolddag, lørdag d. 26. september 2020 


