Referat generalforsamling den 31. maj 2021

Årets generalforsamling blev afholdt i RIF’s klubhus, Bräuner Loungen kl.
19.00. Der var 5 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til
vedtægterne og dagsordenen.
Dagsorden
1. Valg at dirigent

Mogens Madsen valgt.
2. Formandens beretning

Peder Sørensen aflagde sin beretning som blev godkendt.
Siden sidste Generalforsamling har især et ord præget vores hverdag og domineret i stort set
alt. Ingen præmie til dem der gætter hvilket ord, jeg tænker p, men nu ser det heldigvis ud
til, at vi langt om længe er p vej mod noget, der minder om en kendt hverdag.
Vi har i bestyrelsen afviklet vores møder hovedsageligt online, og det har faktisk fungeret
ganske udmærket. Det kunne godt give anledning til, at vi måske fremover skulle veksle lidt
mellem fysiske møder og online møder.
Coronarestriktionerne har naturligvis også domineret vores møder. Hvordan skulle vi gribe
restriktionerne an, og kunne der ligge nogle fortolkningsmuligheder, der alligevel åbnede op
for aktiviteter p nogle områder? Det har bestemt ikke været den nemmeste opgave, hele
tiden at skulle forholde sig aktivt til de stadigt mere komplekse og løbende restriktioner. Nr
bundlinjen en dag gøres endeligt op, s tror jeg, at vi i klubben har grebet de mange svære
corona-opgaver an p en bade god og effektiv måde. Der har, s vidt jeg er orienteret, kun
været perifere kontakter og oplevelser med coronaen i forbindelse med træning, som s er
hndteret p bedste vis. Der skal lyde en tak til vores mange trænere, forældre, frivillige og
ikke mindst Fodboldudvalget for hndteringen at de mange skiftende coronarestriktioner over
mere end et r.
Angående vores bestyrelse, s skal vi have en god konstruktiv snak med hinanden om
størrelsen og sammensætningen i bestyrelsen. Maske bedre og mere effektiv at g fra 7
medlemmer til 5, men som sagt, det kræver en god snak og evt, en ekstraordinær GF.
Sportslig

Sportslig blev foråret 2020 noget af en mavepuster for vores 2.divisionshold. Efter en kurs
direkte mod bunden, s vi os nødsaget til at forsøge med en chokeffekt og skiftede derfor
Nicolai ud med i første omgang Jens Nielsen og senere med vores nyansatte træner Claus
Christiansen. Løbet var dog kørt, og vi måtte erkende, at vi bare ikke havde været gode nok.
DS holdet er nu i gang med slutspillet, og som det ser ud lige nu, s spiller vi også i DS i
næste sæson. Serie i er lidt presset og mangler i skrivende stund at spille tre kampe mod de
tre øverste placerede hold i rækken. Vi skulle også gerne have et serie i hold, nr vi starter op
til august igen.
Vi matte desværre i foråret trække det ene U19 hold i turneringen pga. af et mix at mangel p
spillere og vores bevidste ungestrategi. Vi skulle gerne fra august igen have to U19 hold.
Vi er nu i en genopbygningsfase, hvor vi skal sætte endnu mere fokus p udviklingen af egne
spillere, og p den måde samle og udvikle en kerne at primært lokale spillere. Vores unge

elitesatsning i samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser, og med mulig job og bolig
tilknyttet, er en vigtig hjørnesten i den proces. Det tilbud omhandler helt særlige talenter fra
U17 til ungseniorerne. Håbet er også, at vi kan f en talentudvikler p opgaven fra U12,
således at vi fr skabt en pipeline fra U12 op til de første r som senior.
U13 + U14 har vist klubben frem p bedste vis de sidste par r. To gange pokalsemifinaler, og
her i foråret har U14 været i række med de store og tunge licensklubber i dansk fodbold. Det
har været en fornøjelse at følge dem, og de ligger flot placeret p en 3.plads i konkurrence
med Aab, Hobro, Herning Fremad, Randers mv.
Pigerne rykkede også ned i sidste sæson, og de er som DS i en genopbygningsproces. Håbet er
selvfølgelig p sigt en tilbagevenden til landets 3.bedste fodboldrække. Men det ser ikke alt for
godt ud lige nu med en meget snæver trup. Nu har holdet trukket sig fra de to kampe, og
hvordan deres sæson ender vides ikke pt. Pigefodbolden er i øvrigt i vækst p landsplan i
modsætning til drengefodbolden, s vi skulle også gerne have del i den bevægelse.
Vores klub er nu og i fremtiden en klub med gode forhold og tilbud til både drenge og piger
med sigte p både det sociale og hyggefodbolden og eliten. De to spor er hinandens
forudsætninger.
Atletik og Padel
Atletikken er kommet hjem igen. En kreds af engagerede damer ønsker at fortsætte og udvikle
atletikken i Ringkøbing, og det skal være i RIF regi. Vi bakker damerne op og jeg er sikker p,
at vi fr et fint samarbejde.
Inden for kort tid vil vi se padelbaner i Ringkøbing. I et historisk samarbejde med ROFI,
Tennisklubben og RIF er vi i gang med ansøgningsarbejdet omkring etablering af bade
udendørsbaner samt baner i en hal. Banerne skal etableres p tennisklubbens anlæg, hvilket
passer fint ind med de andre sportsaktiviteter, der findes i det område.
Det giver i allerhøjeste grad mening, at vi som forening har flere strenge at spille pL nr vi
som s mange andre idrætsforeninger inden for de traditionelle sportsgrene oplever
tilbagegang.
Økonomi
Fra et uacceptabelt og pinligt stort underskud i Ringkøbing Fodbold i 2019 har vi p bare et r
fået styr p økonomien igen. Nu har vi overskud i begge foreninger. Jeg vil ikke yderlige
kommentere p det, da jeg ved, at Kathrine om lidt vil bruge lidt mere tid p de forhold, men
blot sige, at alle skal have en stor tak for den indsats. Vi kan ikke være bekendt at præstere s
elendig økonomistyring en anden gang. Det har meget med ære og professionalisme at gøre.
Coronaen har åbnet op for forskellige kompensationsmuligheder, hvilket Henning har haft et
godt øje til.
Vores sponsorindtægter har i 2021 været sammenlignelige med 2020, men de vil ændre sig
fremadrettet. Nogle af de større sponsoraftaler er knyttet op p vores deltagelse p
divisionsniveau, s der vil vi miste en del indtægter. TV penge og UEFA penge forsvinder også
nr vi spiller i DS.
Vi har lige nu et par større arrangementer, der pga. coronaen er aflyst og udsat flere gange.
Dem skal vi gerne have kalendersat inden alt for længe. Håbet er stadig at vi sidst p året kan
afvikle dem.

Hjerte kl u b

Et spritnyt tiltag RIF er vores Hjerteklub. P kun tre måneder er vi blevet mere end 140
medlemmer. Det er med medlemmer fra alle dele af Danmark, samt et medlem i Frankrig og
et i USA. 1/3 del er bosat uden for Ringkøbing. Hjerteklubben giver et passivt medlemskab af
RIF og adgang til den store reunionfest i Vesterhavshallen lørdag d.6.november. Det bliver
stort, og jeg oplever stor opbakning blandt medlemmerne.
Udfordringer

De udfordringer, vi snarest skal have drøftet med hinanden, er bl.a. rekrutteringen af børn og
unge til fodbolden. Vi skal have set p vores eksisterende tilbud, og vurderet om de er
tidsvarende i forhold til øvrige tilbud til nutidens børn og unge. Hvad skal måske ændres eller
justeres? Kan fodbolden indgå i en klippekortordning med tilbud i samarbejde med byens
øvrige foreninger? Kan fodbolden specialiseres yderligere? Skal vi søge nye samarbejder i
andre omegnsklubber?
Uanset hvad, s skal vi have kigget p rekrutteringen. Hvis ikke vi gør noget, s fortæller
medlemstallene os, at der er en udløbsdato p fodbolden engang ude i fremtiden.
Ambitioner

Ingen skal være i tvivl om, at vi er en ambitiøs klub, og vil være den førende fodboldklub i
kommunen. Vi vil noget med vores fodbold og øvrige aktiviteter. Bade for drenge og piger og
for børn og voksne. Vi skal have førsteholdet tilbage i divisionen igen, og pigerne skulle
ligeledes gerne p sigt op i rækkerne. Men mere end oprykninger, s skal vores klub være
attraktiv for alle med gode tidssvarende tilbud, som gør, at vores efterkommere kan fejre
klubbens 200-gr dag i marts måned 2200.
Ingen skal være i tvivl om, at vi har en god klub med et flot idrætsanlæg, og med dygtige og
engagerede trænere, ledere og frivillige. Det skal være det bærende i alt hvad vi gør.
Tak til alle for et spændende og hektisk r i coronaens tegn.
3. Kasserens beretning

Kathrine Olesen gennemgik regnskabet som blev godkendt.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab

Regnskabet blev underskrevet.
5. Valg at bestyrelsesmedlemmer og i suppleant
På valg:
Jesper Jensen ønsker ikke genvalg
Kathrine Olesen genvalgt
Anders Agger ønsker ikke genvalg
—

—

—

øvrige bestyrelsesmedlemmer
Peder Sørensen
Henning Bro
Torben Dahl
Rene Jakobsen

Bestyrelsen forsøger at f bestyrelsens fuldtallig i løbet af kort tid.

Suppleant: Niels Kornberg.
6. Valg at revisor
Anders Vestergaard
Stephan Nielsen (Kedde)
De blev begge valgt.
7. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
8. Evt.
Intet.

Referent

Mog ens Mad sen
Dirigent

