
 

 

   

 

Generalforsamling den 27. februar 2023 

Å rets generalforsamling blev i år afholdt i RIF’s klubhus, Go’energi Lougnen kl. 19.00. 
Der var 14 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og 
dagsordenen. 

Dagsorden 

1.Valg af dirigent 

Mogens Madsen valgt. 

Konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

2.Formandens beretning som blev godkendt 

Velkommen til generalforsamling 2023. Indledningsvis vil jeg nævne de væsentlige nye ting, der er 
sket i klubben i 2023. Vi har sammen med Rofi og Tennisklubben startet Ringkøbing Paddeltennis. 
Allerede det første år har vi et overskud til deling mellem de 3 klubber på over 100 tkr. 

Så har vi fået Susanne Stouby Sørensen som ny klubhusbestyrer. Og vi må sige hun arbejder 
ihærdig på at gøre klubhuset til et godt sted at være. Så vi ser frem til et godt samarbejde. 

Så har vi skrevet kontrakt med DBU om at være Børneklub. Det betyder at vi har forpligtet os til at 
overholde DBUs børnepolitik, at vi tilknytter en børneudviklingstræner m.v. Line indtil 31/12. Vi 
arbejder på at finde en ny. 

Økonomi 

Vi arbejder jo ihærdig på at få økonomien på rette fod. Vi har siden byggeriet i 2013/14 manglet 
lidt likviditet sidst på året hvert år. Det er der løbende rettet op på og også i år kommer vi med et 
pænt overskud ikke mindst takket være NSFC. Regnskabet vil senere blive gennemgået. 

De frivillige 

En klub som vores kunne ikke fundere uden frivillige. Og dem synes jeg vi har mange af. Vi må dog 
hele tiden sørge for at tilknytte nye til klubben. 

Mange af de frivillige er jo oppe i årene. Jeg vil opfordre både bestyrelsen og underliggende udvalg 
til, at man har et godt overblik og beskrivelse over de arbejdsopgaver, der ligger til de frivillige, så 
det er lettere at forklare hvad opgaverne indebærer. 

Bestyrelsen vil gerne rette en tak til alle, der på en eller anden måde har hjulpet til i vores 
forening. Uden dette kunne opgaverne ikke klares. 



 

 

 

Ringkøbing Fodbold 

Vi vil gerne sige Ringkøbing Fodbold tak for et godt samarbejde. 

Vi arbejder i øjeblikket med at skabe bedre dialog mellem fodboldafdelingen og Ringkøbing 
Fodbold. Det skulle gerne bidrage til en bedre kommunikation og fælles strategi. 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

Der skal lyde en stor tak til Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunen har i 2022 fastholdt deres 
sponsorat på 150.000 kr. til vort 1. hold. Derudover har vi i årets løb etableret lysanlæg på stadion, 
hvor kommunen har bidraget med 1,1 mio. kr. Det tager vi som et bevis på, at selv om 1. holdet 
desværre er rykket ned, er fodbolden i Ringkøbing kommet på landkortet og har gjort Ringkøbing 
kendt flere steder. 

Så vi må sige, at der har været kommunal opbakning. 

Samarbejde med Rindum SU 

Tak til Rindum SU for et godt samarbejde. Vi håber på at vi i løbet af 2023 kan få en nedskrevet 
aftale til gavn for fodboldspillerne i Ringkøbing. 

Atletik 

Atletik er jo kommet lidt i gang igen med hjælp fra Mette Vestergaard, Louis Lutzen og Marie 
Christiansen. Vi håber på de 3 efterhånden får bygget atletikken op igen. 

NSFC 

North Sea Football Cup er forhåbentlig kommet for at blive. Igen i 2022 blev stævnet en stor 
succes og en stor økonomisk gevinst. Der er mange penge opsamlet der kan komme til gavn for 
ungdommen i de kommende år. 

Tak til hele udvalget for en stor indsats. 

Sponsorarbejdet 

Vi retter en stor tak til Lars Bræmer for et godt arbejde. Igen i 2022 har han fået nye sponsorer ind 
samtidig med at næsten alle gamle er fastholdt. 

Rock i Ringkøbing 

Første år efter Coronaen kunne ikke give et overskud til klubberne. Hvordan vi lander i det 
kommende år må vi se. 



 

 

Tak til Rock i Ringkøbing for et godt samarbejde. 

Klubhuset 

Der skal lyde en tak til Peder Sørensen for at styre klubhuset indtil sommerferien 2022. Og så 
kunne vi byde velkommen til Susanne den 1/8. 

Vi håber på at Susanne bliver i klubhuset i mange år. Indtil videre er vi meget tilfredse med hendes 
arbejde. 

Tak til Susanne 

Omklædningsrum 

Det er jo Vesterhavshallen der gør vores omklædningsrum rent. Dette funderer meget 
tilfredsstillende. 

Der skal lyde et stor til Bent og Vesterhavshallen for samarbejdet. 

Kontingentopkrævning 

Kontingentsystemet Conventus fungerer upåklagelig når vi snakker kontingent indbetalinger, men 
har givet nogle udfordringer med hensyn til medlemsindberetninger til kommunen og til 
hovedorganisationer. Nogen gange virker de statistikker som Conventus har indbygget ikke, som 
svarende til virkeligheden. Jette Beltoft har gjort et stort stykke arbejde med at gå statistikerne 
igennem. 

Bestyrelsen takker Jette Beltoft for en stor indsats med opkrævningen og systemet.      

Hjemmeside 

Vi mangler en Webmaster til hjemmesiden. Det sidste halve år er det Lars Bræmer, Tine Lund samt 
1. holdets Oliver, der har lagt indlæg på hjemmesiden. Der må være en frivillig derude der vil tage 
sig af det. 

Kunstbane 

Kunststofbanen er fuldstændig booket. Endda er der ønsker om tid på banen, som ikke har kunnet 
opfyldes. 1. prioritet på bestyrelsens ønskeliste 

2 kunstgræsbane nr. 2. Gerne som Hybrid bane på Green Arena. Men der er endnu ikke dukket en 
rig onkel op med en pose penge. 

Der skal lyde en stor tak til tirsdagsholdet, der sørger for at banerne altid er klar til spillerne. 

  



 

 

Tribune, omklædning, mødelokale og tagterrasse. 

Vi har optimale forhold, og jeg kan ikke komme i tanker om ret meget, som ikke fungerer. Mange 
besøgende er helt overvælde over vores anlæg, og det er vi selvfølgelig stolte af. 

Vi håber med de fine forhold, at de sportslige resultater følger med i de kommende år. 

Afslutning 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle ledere, trænere og frivillige hjælpere, sponsorer med flere 
som i 2022 har ydet en indsats stort som lille. Det er en støtte, som vi også i fremtiden får brug for. 

En særlig tak til alle frivillige, der har bidraget i meget stort omfang. 

Tak til medlemmer af bestyrelsen og udvalg for deres indsats i 2022. 

Bestyrelsen håber, at det kommende år vil give positive 

3. Kasserens beretning 

Kathrine Olesen aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 

4.Godkendelse af det reviderede regnskab 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Vedtægtsændringer vedrørende antal bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. Ved 

første valg vælges 2 medlemmer for 2 år samt 1 medlem vælges for 1 år. Vedtægtsændringer blev vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

Valg til bestyrelsen: 

Lars Skovgaard 2 år 

Henning Bro 2 år 

Tine Lund 1 år 

Suppleant: Niels Kornberg. 

7. Valg af revisor  

Stephan Nielsen (Kedde) 

Anders Vestergaard 

Modtager begge genvalg og blev valgt. 

8. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 



 

 

9. Evt. 

Det blev foreslået, at der skal reklameres noget mere for indkaldelsen til generalforsamlingen. Det blev 

besluttet at det vil ske fremadrettet. 

 

Jette Beltoft  Mogens Skaaning Madsen  

 


