
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 8. oktober 2020 fra kl. 18:30 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. 17. september 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. Der 

indkøbes det nødvendige håndsprit til trænerne. MM, JL og RB sender info rundt til trænere 

og ledere. 

 

Lys på kunstgræsanlægget 

Bestyrelsen er i dialog med Ringsted Sport Center (RSC) omkring udbedringen og reparation af 

lyskilderne på kunstgræsbanerne. RSC har ikke økonomi til dette, men RSC forslag til 

alternativ træningsplan er så utilfredsstillende, så bestyrelsen har tilbudt at betale for 

reparationen af lyset, velvidende at der ikke er en garanti for, at lyset vil virke hele 

vintersæsonen, da installationen er så gammel og slidt. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, 

at RIF Fodbold skal dække disse omkostninger. Men på den korte bane var det nødvendigt at 

handle hurtigt, så klubbens hold kunne komme i gang med efterårs- og vintertræningen på 

banerne. BL vil følge op over for kommunen ift. denne sag, som koster RIF Fodbold ca. 50.000 

kr. inkl. moms. 

 

Virtuel fodbolduge 

RIF Fodbold har gennemført virtuel fodbolduge. Det gav godt liv på klubbens elektroniske 

platforme. Det er der taget positivt i mod hos klubbens medlemmer, trænere og ledere. Der 

blev indsamlet 8.749 kr. Tak til alle som støttede op om initiativet. 

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. 

 

Der har været generalforsamling i Ringsted IF, hvor de nye vedtægter blev vedtaget. BL er ny 

formand. Det kommende halve år skal foreningens fremtid drøftes. Der skal være nogle fælles 

målsætninger med foreningen ellers giver det ikke mening at fortsætte. 

 

Der var møde i Ringsted Sport Centers (RSC) bestyrelse den 7. oktober 2020. Byrådets 

budgetforhandlinger har været positive for RSC. Ift. fodboldklubben, så er det meget positivt 

at der nu endeligt kommer et nyt lysanlæg i 2021. BL er sammen med formanden for RSC 

udpeget til at deltage i følgegruppen omkring udviklingen af udearealet ved RSC. Der er i den 

forbindelse en workshop med Ringsted kommunes kultur- og fritidsudvalg d. 23. oktober 2020.  

 

Næstformanden 

RJ havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Der har primært været arbejdet med afviklingen af lotteriet herunder præmier. Der er 

overordnet godt styr på lotteriet i år. 

 

Kasseren 

CM fremlagde regnskab for 3. kvartal samt prognose for resten af 2020. Der forventes et 

underskud for året, men den primære årsag til dette er, at klubben har investeret i forskellige 

strategiske tiltag (fx børnestrategi, videomateriale) samt diverse inventar til klubhuset. 

Derudover er klubben gået ind i sagen om reparation af lyset på kunstgræsbanerne, hvilket 

også får en væsentlig påvirkning af årsresultatet. 

 

Seniorafdelingen 

RB havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Sjællandsserien 

Det kører rigtigt godt – både på og udenfor banen. Holdet leverede en flot indsats i Sydbank 

pokalen, hvor Avarta blev endestationen efter forlænget spilletid. Det er selvfølgelig ærgerligt 

at klubben ikke kom videre, da Avarta efterfølgende trak FCK.  

 

Træningslejr til foråret er ved at blive planlagt. 

 

Senior 2 og 3 

Senior 2 har tabt de sidste tre kampe. Holdet ligger dog midt i rækken, hvilket er 

tilfredsstillende. 

 

Senior 3 er resultatmæssigt udfordret, men der kan indtil videre stilles hold hver weekend. 

 

U17 

Der er kommet ro på årgangen. De sportslige resultater er meget opløftende. 

 

OldBoys 

Resultatmæssigt går det ikke så godt, men det er meget positivt, at der kan stiles hold til 

kampene. 

 

Veteranerne 

Der opleves stadig et rigtigt stort engagement fra veteranerne omkring klubben. 

 

 

 



Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

JL og MM fremlagde status i talent-, ungdoms- og børneafdelingen. Der har været afholdt 

årgangsledermøde d. 22. september 2020. 

 

Talentafdelingen 

RIF Fodbold har fem U10 spillere med hos Brøndbys Topcenter i Roskilde. Der er endnu ikke 

komme nyt om U12 og U12 spillerne. 

 

Ungdomsafdelingen 

Der er 26 tilmeldte til PRO Defending fodboldskolen i uge 42. Pga. COVID-19 tilbydes der ikke 

forplejning i år. 

 

Der er tilmeldt hold til DBU vinterturneringer samt indendørs. Der er god aktivitet på 

årgangene i vinterhalvåret. 

 

Børneafdelingen 

Små Fødder er færdig for i år. Det har ikke været den samme store succes som tidligere. Der 

skal være fast trænere og ansvarlige omkring aktiviteten. Der er enighed i bestyrelsen om, at 

Små Fødder skal prioriteres. 

 

Indendørstider i Ahorn Hallen er fordelt. 

 

Træningstider på kunstgræsbanerne er fordelt. Alle børneårgange er glade for tiderne. 

 

Fodboldskolen 2020 blev drøftet. Der har været kritik af skolen. Kritikken går primært på, at 

der er for mange dårlige og unge trænere. Konceptet blev drøftet. Der er enighed om, at 

bestyrelsen skal revurdere om DBU fodboldskolen skal fortsætte, og om klubben kan udlicitere 

en fodboldskole til eksterne, så kvalitet i indhold kan sikres bedre. 

 

Sponsorudvalget 

RJ havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Der er kommet et par nye leads omkring fonde, som klubben ikke tidligere har søgt. RJ 

kontakter fondene. 

 

Fodboldhuset 

RJ havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Der arbejdes fortsat på ekstra vaske- og tørre kapacitet. RB og RJ 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. 12. november 2020 kl. 17:00. 


