
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 12. november 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. 8. oktober 2020 blev godkendt. BL lægger referat 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 

Bestyrelsen følge fortsat myndighedernes og DBU’s anbefalinger. Det er naturligvis en stor 

udfordring for klubben – ikke mindst også når vi ser de kommende måneder frem. Der er købt 

håndsprit m.m. indtil trænerne. 

 

Lys på kunstgræsanlægget 

Der er nu sat nye lyskilder op på kunstgræsbanerne. RIF Fodbolds omkostninger til kommunen 

bliver på ca. 40.000 kr. BL tager dialog med kommunen omkring rimeligheden i dette. 

 

Ansøgning om tilskud 

Veteranafdelingen har ansøgt om et tilskud på 10.000 kr. til afdelingens tur til Malaga i 2021. 

Dette blev bevilget. Det samme gjorde et tilskud på 10.000 kr. til Sjællandsseriens 

træningslejr til februar 2021. 

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

 

Formanden 

BL har d. 23. oktober 2020 deltaget i workshop med Ringsted kommunes kultur- og 

fritidsudvalg omkring udviklingsplanen for udearealer på Ringsted Sportscenter. Mødet var 

faciliteret af DGI. Materialet fra dagen kan findes på Ringsted kommunes hjemmeside – klik 

her. Det er punkt 3 på dagsordenen og bilag 2 beskriver oplægget til drøftelserne. Der er 

mange forventninger og ønsker til anvendelsen af udearealerne på Ringsted Sport Center. RIF 

Fodbold vil gå aktivt ind i arbejdet, men har svært ved at se de mange ønsker og visioner 

bliver til virkelighed. Dels på grund af økonomi, men ikke mindst også grundet den 

begrænsede plads. RIF Fodbold er bekymret over, at der på mødet var meget lidt fokus på 

https://ringsted.dk/dagsorden/kultur-og-fritidsudvalget-17-11-2020


forbedring af forholdene for fodboldklubberne. Fokus var meget på andre aktiviteter og ikke 

mindst den uorganiserede idræt. RIF Fodbold fremsatte ønske om, at projektet og politikerne 

brugte tid på at snakke med klubberne, så alle behov – fx DBU licens krav – kommer frem på 

bordet. 

 

Næste møde i Ringsted Sport Centers bestyrelse er onsdag d. 2. december 2020. Emnerne er 

primært nye vedtægter samt udviklingsplanen for udendørsarealerne. 

 

Mødeaktiviteten i Ringsted IF ligger stiller grundet COVID-19. Næste møde forventes afholdt i 

januar måned 2021. 

 

Næstformanden 

RJ havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Kasseren 

CM havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

CM fremlagde regnskabet for årets lotteri. Overskud på 131.000 kr. 78.000 53.000 7.189 – 

7.277. Færre udgifter. 

 

Bestyrelsen vil gerne takke alle, som støttede op om lotteriet. Tak til klubbens sponsorer og en 

særlig tak til alle de frivillige, som har hjulpet klubben med salget og administrationen. 

 

Seniorafdelingen 

RB havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Sjællandsserien 

Truppen forsøger at holde sig i gang med diverse aktiviteter (træning, løb og futsal), men er 

stærkt begrænset af COVID-19 reglerne. 

 

RB og Carsten Andersen er i gang med optælling af rekvisitter, tøj m.m. 

 

Senior 2 + 3 

Holdene holder pt. pause. Der arbejdes på at få arrangeret noget hyggebold, når COVID-19 

reglerne tillader det. BL og RB mødes i nær fremtid med interessenter, som har luftet tanken 

om et 8-mands hold. 

 

U17 

U17 har sidste kamp i den kommende weekend. Holdet har sportsligt gjort det godt her i 

efteråret og ligger pt. nr. 4. Der er taget initiativ til nogle U19 træningskampe med spillere 

som har trænet med U17 trods deres alder. 

 

Oldboys 

Sæsonen er forbi. Sportsligt var det en mager sæson, og der har fortsat været udfordringer 

med at folk tilmeldte sig kampene. Derfor har holdsammensætning først været på plads i 

sidste øjeblik. 

 

Veteranafdelingen 

Træningen fortsætter ufortrødent trods COVID-19 restriktioner. 

 

Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

JL og MM havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

 



Talentafdelingen 

RIF Fodbold har fået udtaget tre U13 spillere til DBU’s Talent Center Sjælland. Der er samling i 

Sorø d. 24. november 2020. 

 

RB 06 har henvendt sig på tre U13 spillere. Dialog mellem klubber, forældre og spillere følger 

den normale proces. 

 

Ungdomsafdelingen 

Den vigtigste prioritet er at få alle trænere og ledere på plads for den kommende halvsæson. 

 

Børneafdelingen 

Organiseringen omkring Små Fødder i 2021 er ikke på plads. Bestyrelsen er på bar bund ift. 

frivillige trænere og ledere, som kan være ansvarlig for denne vigtige aktivitet i klubben. 

 

Mht. fodboldskole i 2021, så arbejder MM og JL på alternativer til DBU’s normale fodboldskole. 

Bestyrelsen forventer, at RIF Fodbold arrangere fodboldskole i uge 27, hvis de sidste detaljer 

falder på plads. 

 

Børneafdelingens juletræning med Sjællandsserie holdet den 1. weekend i december aflyses 

grundet COVID-19. Der arbejdes i stedet for på at lave årgangsopdelte juleafslutninger med 

træning i hallerne og efterfølgende hygge i klubhuset. 

 

MM, JL og BL mødes inden jul med Martin Hove med det formål, at få evalueret 

børnekonceptet, som nu har kørt et lille halvt års tid. 

 

Sponsorudvalget 

RJ havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

COVID-19 har naturligvis ikke gjort sponsorarbejdet lettere. RJ forsøger at komme i kontakt 

med nye emner, men der er endnu intet konkret på bordet. 

 

Der udleveres præmier fra lotteriet hver torsdag i november 2020. Hvis præmierne ikke 

afhentes, må der sættes et par alternative datoer op i januar eller februar 2021. Inden sidste 

udlevering i november laves opslag på Facebook. 

 

Fodboldhuset 

RJ havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Der sættes nyt køkken op inden jul. Gregers Hansen og Finn Nielsen er tovholdere på det 

projekt, mens RJ er kontaktperson i bestyrelsen. 

 

Klubbens pølsevogn, som er lånt af Stryhn, afleveres tilbage. Plan for tilbagelevering er ved at 

blive aftalt. 

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

Pkt. 6 – Eventuelt 
Næste bestyrelses møde er torsdag d. 3. december 2020 kl. 16:00. Mødet skal primært handle 

om budgettet for 2021. 


