
 

  

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold 

Tid/Sted Torsdag d. 11. februar 2021 fra kl. 19:00 (Onlinemøde). 

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. 5. januar 2021 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 oplever et øget ønske om at starte træningen trods forsamlingsforbuddet på 5 

personer. Det blev besluttet af RIF Fodbold fortsat er lukket for aktiviteter frem til d. 28. 

februar 2021. Hvis restriktionerne ikke forværres, så åbnes der for fodbold pr. 1. marts 2021 

under de på den tid gældende restriktioner. 

 

MM, JL og RB laver banefordeling ud fra forskellige scenarier ift. forsamlingsforbud på 5 eller 

10. 

 

MM laver kommunikation til trænerne, og BL laver kommunikation til medlemmer på mail 

samt via WWW og Facebook. 

 

Kontingent, 1. halvår 2021 

I forlængelse af ovenstående beslutning omkring opstart d. 1. marts 2021, blev det besluttet 

at kontingentopkrævninger for perioden 1. januar – 30. juni 2021 sendes ud til medlemmerne 

ultimo februar med betaling 1. marts 2021.02.17 

 

Generalforsamling 2021 

Ift. klubbens generalforsamling, som ifølge vedtægterne skal afholdes inden udgangen af 

februar måned, så udskydes denne til forsamlingsforbuddet er hævet til et niveau, som gør det 

praktisk muligt at gennemføre generalforsamlingen. BL melder dette ud ifm. COVID-19 

medlemsorienteringen. 

 

Årsregnskab og budget 2021 

CM fremlagde kladden til årsregnskabet 2021. Regnskabet blev godkendt, hvilket budget for 

2021 også gjorde. 

 



Ny hjemmeside 

Der er indhentet tilbud ind på ny hjemmeside, som bestyrelsen nu går videre med. BL er 

ansvarlig for projektet. Ønsket er en mere enkel struktur, som skal være nemmere at bruge og 

vedligeholde. Der er dialog med ny webmaster. I opgaven ligger også at få lavet retningslinjer 

for de digitale platforme i RIF Fodbold. 

 

Udearealer ved Ringsted Sport Center 

Ringsted kommune har igangsat et projekt omkring udnyttelsen af udearealerne ved Ringsted 

Sport Center. Man kan læse om projektet på www.ringsted.dk/rsc. 

 

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af klubbens ønsker. Der er stort pres fra kommune og 

øvrige foreninger til at få del i de arealer, som RIF Fodbold i dag benytter. BL laver et oplæg til 

projektet fra RIF Fodbold. Derudover er BL indkaldt til høringsmøde med projektet sammen 

med Ringsted Pigefodbold. BL er desuden via sin post i Ringsted Sport Centers bestyrelse med 

i følgegruppen på projektet. 

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

 

Formanden 

Formanden har haft 2 møder med Ringsted kommune samt Ringsted Sport Center.  

 

Det ene møde omhandlede den kommende udvidelse af Ringsted Sport Center – kaldet 

”ramblaen”. Projektet forventes at starte i april/maj 2021, hvilket betyder at området bag 

Fodboldhuset vil blive omdannet til byggeplads. Derudover vil der i dagtimerne være 

håndværkerparkering på Stadion Allé. BL bad kommunen om at tænke på adgangsforhold, 

parkering og trafiksikkerhed i forbindelse med byggeriet. Det bliver ikke mindre aktuelt, når 

kommunen også går i gang med fjernvarme projekt på Tvær Allé. 

 

Det andet møde omhandlede renoveringen af kunstgræsbaneanlægget samt det nye lysanlæg. 

BL appellerede til at fodboldklubber blev inddraget i planlægningen, da kunstgræsbaner også 

er i brug uden for vintersæsonen til både træning og kamp. Kommunen forventer at vælge 

leverandør i uge 8, hvorefter tidsplanen skal lægges. Ringsted kommune lovede at inddrage 

RIF Fodbold i forløbet og planlægningen. 

 

BL har derudover deltaget i bestyrelsesmøde i Ringsted Sport Center. Bestyrelsen ændres på 

næste generalforsamling til et brugerråd med nye vedtægter og rammer for arbejdet.  

 

Næstformanden 

RJ havde inden mødet rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

RJ har primært haft fokus på Fodboldhuset og sponsorarbejdet. Se orientering længere nede i 

referatet. 

 

Kasseren 

CM havde inden mødet rundsendt udkast til årsregnskab for 2020 samt budget for 2021. Disse 

blev behandlet under punkt 3. 

 

Seniorafdelingen 

RB havde inden mødet rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Der er naturligt nok ikke være nogle væsentlige aktiviteter at berette om. 

 

http://www.ringsted.dk/rsc


Talent-, børne- og ungdomsafdelingen 

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

 

Talentafdelingen 

RIF Fodbold havde lavet en indsigelse til DBU omkring Næstved, som havde henvendt sig på 9 

ungdomsspillere i klubben. RIF Fodbold mener ikke at retningslinjerne var overholdt. Desværre 

fik vi som forventet et ubrugeligt svar fra DBU, som dog trods alt ville se på reglerne omkring 

antallet af spillere, som man må henvende sig om.  

 

Talentgruppen arbejder pt. på ændringer i setup omkring forårets talenttræning. 

 

Ungdomsafdelingen 

Ungdomsafdelingens udlandstur til fodboldstævne i pinsen er aflyst. Der arbejdes på 

alternativer i Danmark. 

 

Børneafdelingen 

Der skal søges indendørs træningstider for 2021/2022 sæsonen senest 1. marts. BL laver 

ansøgninger til kommunen. 

 

Der arbejdes fortsat på pinsestævne til børneafdelingen, som igen i år bliver Fjord Cup. 

Konditionerne for afviklingen af Fjord Cup kendes endnu ikke grundet COVID-19. 

 

Der er stadig ikke fundet en ny ansvarlig for Små Fødder, som forventeligt skal starte op 

medio april 2021. Det er noget som har høj prioritet i bestyrelsen, men der er pt. ikke dialog 

med mulige emner. 

 

Der er få tilmeldinger til fodboldskolen i uge 27. RIF Fodbold forventer, at der afvikles 2 

fodboldskoler: én for de helt små, som varer 3 dage, og én for de lidt ældre børn og 

ungdomsspillere, som varer hele ugen. Der skal laves mere og bedre kommunikation omkring 

fodboldskolerne. 

 

Sponsorudvalget 

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

 

RJ er i dialog med flere potentielle sponsorer, men det er desværre op ad bakke i denne 

periode. 

 

Der skal følges op på udløbet sponsorkontrakter til den kommende tøjordning i børne- og 

ungdomsafdelingen. RJ og JL har ansvaret for dette. 

 

Der skal laves opfølgningsrunde på uafhentede lotteri præmier, så snart COVID-19 situationen 

tillader det. RJ og BL står for dette. 

 

Fodboldhuset 

RJ havde inden møde rundsendt kort status til bestyrelsen. 

 

Det nye køkken er blevet færdigt, og resultater er blevet rigtigt godt. 

 

Der er indkøbt nye måtter til indgangspartiet og gangarealet. 

 

Der undersøges muligheder for udvidelsen af vaskekapaciteten i Fodboldhuset. RJ og RB har 

ansvaret for dette. 



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

Pkt. 6 – Eventuelt 
Næste bestyrelses møde er torsdag d. 11. marts 2021 kl. 19:00. 

Yderligere bestyrelsesmøder i foråret 2021: 

• Torsdag d. 8. april 2021 kl. 17:00 

• Torsdag d. 6. maj 2021 kl. 17:00 

• Fredag d. 18. juni 2021 kl. 17:00 

Øvrige vigtige datoer i RIF Fodbold: 

• Lørdag d. 22. maj 2021 spiller klubbens veteranhold opvisningskamp mod krigsveteran-

landsholdet. 

 


