
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 17. september 2020 fra kl. 17:00 i Fodboldhuset. 

Deltagere Brian Larsen (BL), Claus Mylting (CM), Rasmus Birch Larsen (RB), Jesper 

Lemmike (JL) og Morten Mohrsen (MM). 

Afbud René Junggaard Jensen (RJ). 

Referent  BL 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat 
Referat af mødet d. 12. august 2020 er godkendt og lagt på klubbens hjemmeside. 

Pkt. 2 – Gennemgang af aktionslisten og årshjul. 
Der er pt. ingen aktionsliste. BL har ansvaret for denne. 

Pkt. 3 – Sager til drøftelse og behandling 
 

COVID-19 

RIF Fodbold følger naturligvis fortsat retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne og DBU, 

men der er nok brug for en venlig reminder til alle i og omkring klubben. BL lægger opdatering 

på Facebook, mens MM, JL og RB sender info rundt til trænere og ledere. 

 

Virtuel fodbolduge 

RIF Fodbold har måtte aflyse begge store fodbolddage i 2020 grundet COVID-19. Det har 

kostet klubben et sted mellem 30.000 og 40.000 kr. i indtægter. Derfor forsøges der nu med 

en ”virtuel fodbolduge” i uge 39, hvor der forsøges samlet penge ind til klubben. Der vil være 

lodtrækning om lidt præmier ligesom indbetalinger på 100 kr. og derover belønnes med 

klubbens lodsedler. MM sender rundt til trænerne i børneafdelingen, så vi kan få videoklip på 

mellem 30 og 45 sekunder. BL laver oplæg til speakertekst, som JL forsøger at få Kristian P. 

fra Birmingham til at indtale på et kort videoklip. 

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

 

Formanden 

BL har lavet lidt lobby arbejde i forbindelse med det kommende kommunale budget, hvor nyt 

lysanlæg på kunstgræsbanerne er i spil. Flere politikere har vendt positivt tilbage, så der er 

håb om at politikerne vælger den rigtige løsning: nyt lysanlæg i forbindelse med renoveringen 

af kunstgræsbanerne i 2021. 

 

En plan for udviklingen af udendørsarealerne på Ringsted Sport Center har været drøftet på et 

byrådsmøde ligesom det kort har været nævnt i pressen. Der er endnu intet konkret. Der er 

dog afsat penge til at kommunen og Ringsted Sport Center sætter gang i processen ift. 

indhentning af forslag – både fra andre kommuner, men også fra brugerne og interessenter i 



Ringsted kommune. RIF Fodbold skal naturligvis bide sig fast i bordkanten. BL følger arbejdet 

og udviklingen tæt via sin plads i Ringsted Sport Centers bestyrelse. 

 

Der i slutningen af september generalforsamling i Ringsted IF. Der er en række 

vedtægtsændringer, som ønskes stemt igennem. Det skal bane vej for en ny organisering af 

bestyrelsen i Ringsted IF. RIF Fodbold skal stille med stemmeberettigede medlemmer til 

generalforsamlingen. Det er vigtigt, hvis ændringerne skal stemmes i gennem. 

 

Næstformanden 

RJ havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Alle årgange har modtaget lodsedler. Der er flere årgange, der gør lidt mere ud af det i år, 

bl.a. ved at gøre det til social event i afdelingen. De mødes i Fodboldhuset og har det som 

base, hvorfra ungerne får en rute, de skal igennem. Derefter er der mad og lidt hygge. Alt 

sammen gode initiativer. 

 

De ligger omkring 200 lodsedler på kontoret, som vi skal have ud ”at arbejde”. 

 

Kasseren 

CM understregede vigtigheden af, at aftaler omkring administration og registrering af RIF 

lodder overholdes. Der mangler kontonumre på alle årgangene. Der er sendt mail rundt til MM, 

JL og RB, som følger op. 

 

Seniorafdelingen 

RB havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Sjællandsserien 

Det kører rigtigt godt – både på og udenfor banen. Der er god stemning i truppen og spillet er 

fremragende. Holdet har spillet sig videre til anden runde i Sydbank pokalen, hvor Avarta fra 

2. division kommer på besøg. Kampen spilles tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 16:00. Det giver 

lidt udfordringer i forhold til forberedelser og kampafvikling. 

 

Senior 2 og 3 

Træningsfremmødet er desværre ikke imponerende, men det er indtil videre lykkedes at stille 

hold hver weekend. Det frustrerer vores nye hold 2 træner, men trænerteamet har selv været 

proaktives ift. at få flere til træning. Resultatmæssigt har det været godkendt uden at være 

prangende. 

 

U17 

Der har været udfordringer på U17. De unge mennesker har desværre lidt problemer i forhold 

til at opføre sig ordentligt – både på og uden for banen. Der har været samtaler med 5 spillere, 

hvoraf 4 samtaler blev afholdt sammen med spillernes voksne familiemedlemmer. Dette har 

udmøntet 4 "gule kort" samt en karantæne, der løber frem til efter efterårsferien. 

Trænerteamet og klubben kører nu en strammere linje i forhold til at ”opdrage” og 

forventningsafstemme med drengene. Sportsligt går det tilfredsstillende på årgangen, hvor vi 

dog har måtte trække hold 2. 

 

OldBoys 

Spillerne er fortsat meget sløve til at melde sig til kampene, hvilket har resulteret i en 

aflysning af kamp. 

 

Veteranerne 

Troels Kjær laver fortsat et stort arbejde i afdelingen. Malaga turen er igen i år blevet aflyst, 

men i stedet er der blevet arrangeret en masse events for veteran holdet i den samme uge. 

 

 



Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

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

 

Talentafdelingen 

Der har været holdt 2 rigtige gode møder med både Næstved og Brøndby omkring 

samarbejdet med RIF Fodbold. 

 

Der er fundet en forælder, som fremadrettet vil håndtere al skriftlig kommunikation fra 

Brøndby MasterClass. Kæmpe tak for det. 

 

Der er i dialog med Næstved omkring sparring på "ledelsesniveau". Talentgruppen arbejder 

videre med dette, så det kan blive sat fornuftigt op. 

 

"Teknik og talent" træninger samt diverse fællestræninger med Næstved i efteråret er aflyst 

grundet Covid-19. 

 

Talent træningerne er i fuld gang. Der skal dog evalueres på setup og metode, så træningen 

bliver så optimal som muligt. Det er kommet input fra trænere, ledere og forældre. Det er fedt 

at mærke interessen. 

 

DBU’s Top Center, der blev startet op i Ringsted, er lukket ned igen. Kenneth Byssing fra RIF 

Talent har haft en god dialog med DBU. Der vil blive en mulighed for et fortsat samarbejde 

med Claus Frank fra DBU. Niveauet for dette skal aftales. Talentgruppen arbejder videre med 

dette. 

 

RIF Fodbold vil via samarbejdet med Brøndby få mulighed for at sende spillere fra U10, U11 og 

U12 til Top Centeret i Roskilde, som køres af Brøndby. Der skal i den forbindelse underskrives 

en partner aftale, som skal behandles i bestyrelsen. Talentgruppen arbejder på dette sammen 

med Brøndby. 

 

Fodboldlinjen på IKA Ringsted kører fortsat i stor stil efter "prøveperioden". Fodboldlinjen er 

den største linje i Ringsted, og den anden største i hele IKA universet. Det er imponerende. 

Talentgruppen forsøger at have en dialog med IKA, så det hele køres på den bedst mulige 

måde. IKA Fodbold kan til orientering følges på Facebook. 

 

Ungdomsafdelingen 

Der er behov for et par trænere mere i ungdomsafdelingen, men det er desværre en meget 

svær proces. Det skyldes også, at udfordringerne først opstod i sommerferien, så klubben var 

bagud fra start af sæsonen. Det ser dog ud til klubben klarer sig igennem efteråret med den 

nuværende besætning. Stor ros til alle klubbens trænere og ledere for et rigtig godt stykke 

arbejde. 

 

Senere på efteråret skal to U12 trænere på trænerkursus. Bestyrelsen opfordrer alle klubbens 

trænere til at uddanne sig. 

 

Der afholdes årgangsledermøde tirsdag d. 22. september 2020. 

 

Der er stadig gang i planlægningen af en tur i pinsen 2021, selvom Covid-19 gør det noget 

mere besværligt. Turen vendes på årgangsledermødet. 

 

Der er åbent for tilmeldingen til Pro Defending Fodboldskolen i Ringsted i uge 42. Det skal 

boostes på de sociale medier. BL har opgaven. 

 

 



Børneafdelingen 

Børnestrategien er kommet godt i gang, og der er afholdt 2 trænermøder med fin debat. 

 

Afviklingen af Små Fødder er desværre rigtig tung i efteråret, da klubben ikke længere har en 

fast træner. Derudover er det svært at komme i dialog med ung-trænerne, som ikke melder 

tilbage på deltagelse. Det ser ud til at vi kan komme igennem de resterende træninger, men i 

2021 SKAL der findes en fast træner – ellers dør det rigtig gode og vigtige initiativ. 

 

Indendørstider til efteråret/vinter er der også ved at være styr på, selvom det igen i år er 

dårlige træningstider i en dårlig hal. Desværre må RIF Fodbold leve med dette. 

 

RB, JL og MM afholder møde omkring kunstgræstider. Der er som vanligt udfordringer med 

tider – og ordentligt lys på banerne. Der er børneårgange, som ønsker at træner 2 gange om 

ugen i vinterhalvåret. 

 

Planlægningen af Fjord Cup 2021 er så begyndt. Der er åbnet op for tilmelding, og MM 

forventer, at RIF Fodbold stiller med 80 spillere; heraf 50, som overnatter. 

 

Sponsorudvalget 

RJ havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Der er skaffet kampsponsor til hver hjemmekamp. Det giver ingen penge direkte i klubkassen, 

men det giver omtale til klubben og sponsorerne – og ikke mindst omtale omkring 

Sjællandsserie kampene. Det har været meget positivt. 

 

Der er dialog med forskellige sponsor emner, men der er stadig tilbageholdende pga. COVID-

19 situationen. Bestyrelsen har fået sponsoreret nye poloer af Meisner & Wendel. 

 

Veteranerne har selv fundet sponsor til et udebanesæt. 

 

Der er sket ændringer i Sportmaster i forhold til Team Sport, som RIF Fodbold er en del af. Det 

er RIF Fodbold spændt på – og lidt nervøse for udviklingen. Der vil løbende blive evalueret på 

ordningen. 

 

Fodboldhuset 

RJ havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Der er kommet borde og stole hjem til taktikrummet. Det fungerer fint og ser nydeligt ud. Der 

arbejdes nu på nye borde og stole til kantine og tv områderne. 

 

Der er generelt blevet ryddet op, og der er hængt nye plakater og billeder op i huset, ligesom 

der er ryddet op i pokaler m.m. 

 

Der er bestilt nye lysstofrør til hele klubhuset. 

 

Der arbejdes på en ekstra vaskemaskine og tørretumbler. RB er på sagen. 

Pkt. 5 – Ajourføring af aktionslisten 
Der er pt. ingen aktionsliste. BL har ansvaret for denne. 



Pkt. 6 – Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 8. oktober kl. 17:00 i Fodboldhuset. Øvrige 

bestyrelsesmøder i efteråret er: 

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

Andre vigtige datoer: 

• Fodbolddag 2021 bliver lørdag d. 22. maj 2021. 


