Generalforsamling den 28. februar 2019 – Ringkøbing IF
Årets generalforsamling blev afholdt i RIF's klubhus, Goenergi Loungen kl.
19.00. Der var 11 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til
vedtægterne og dagsordenen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Mogens Madsen valgt.
2. Formandens beretning
Formanden aflagde sin beretning som blev godkendt.
Beretning
Indledningsvist vil jeg i min beretning sige, at år 2018 har overordnet har været en godt år for
Ringkøbing IF. Der har været opture og nedture, men dog flest opture, hvilket jeg skal komme
tilbage til.
Uden for banen har 2018 været det første spæde år, hvor den nye organisationsstruktur skulle
stå sin prøve. Målet med den nye struktur var, at vi skulle finde tilbage til den klubfølelse, alle i
RIF gerne skal have, og at man kan se sig selv i logoet, uanset om man beskæftiger sig mest
med bredden eller eliten. Målet var således, at ”opdelingen”, der var opstået mellem elite og
bredde skulle viskes ud. Udfordringerne og opgaverne i de to afdelinger er væsens forskellige,
men vi er én klub. Jeg mener overordnet set, at vi er kommet i mål med dette.
Dog mener jeg, at vi kan blive endnu bedre. For at blive konkret, da mener jeg, at vi især i
bredden skal blive endnu bedre til at kommunikere og definere opgaver og ansvarsområder
mellem os. Det er vi allerede godt i gang med, og det bliver en opgave for den nye bestyrelse
at løfte denne opgave.
Det sportslige højdepunkt i 2018 for breddeafdelingen var uden tvivl, da kvinderne spillede sig
i Kvindeserien, hvilket indebærer, at RIF for første gang nogensinde har et hold i landets
tredjebedste række for både kvinder og herrer.
Økonomi
Vi kommer ud med et underskud 113.999 efter afskrivninger. Dette vil jeg ikke gennemgå
yderligere, men punktet vil blive gennemgået nærmere under kasserens beretning.
De frivillige
Jeg vil knytte en kommentar til de frivillige, som er dem, der driver vores klub. Også i år har
jeres/deres arbejde haft stor betydning, og jeg ved, hvor stor en pris medlemmerne sætter på
arbejdet.

De frivillige har også høstet ekstern ros i år. TV Midtvest har lavet en indslag om vores
tirsdagshold, og Mogens Madsen blev hædret for sin mangeårige indsats i RIF og sit store
arbejde.

Der er desuden kommet en del nye trænere i 2018, ligesom der er kommet nye ansigter i de
udvalg, som varetager en del af de administrative opgaver. Det er positivt, at vi fortsat kan
trække nye frivillige til, og det var også en af de udfordringer, der blev efterlyst sidste år. Men
vi kan gøre det endnu bedre, så lad det være en opfordring til at hive fat i de emner, som I
mener kunne have en interesse i RIF og som kan bidrage med sine kompetencer.
Frivllige på Tirsdagsholdet, tanterne, security, trænere, frivillige omkring klubhuset samt de
frivillige, der udfører arbejde uden for fodbolden, fx gymnastik og atletik: Jeg og den øvrige
bestyrelse vil gerne rette en stor tak for jeres indsats. Uden jer, ingen klub.
North Sea Football Cup
Og det leder mig hen til det næste, for hvor er det fantastisk at være formand for en forening,
hvor man en dag i efteråret bliver kontaktet af en gruppe frivillige, der siger: Vi har fået en
supergod idé til, hvordan vi skaber en turistmagnet, en kæmpe fodboldcup og en indtægt til
klubben: North Sea Beach Football Cup.
Arbejdsgruppen er i fuld gang, og jeg har i sidste uge fået tilsagn fra borgmesteren om, at
også kommunen ønsker at bakke op økonomisk og praktisk om projektet.
Ringkøbing IF Elite
Uden for banen har vi i 2018 sagt farvel til Michael Hansen. Omvendt har vi ansat Thomas
Lauridsen, ligesom bestyrelsesmedlem Finn Juhl har løftet en stor opgave med kontakten til
sponsorerne. Du har gjort et fantastisk stykke arbejde, Finn.
Aktuelt så har 2. Division i sidste uge været på træningslejr i Tyrkiet. Holdet er stadig i
opstartsfasen inden turneringen starter mod Skive IK på udebane den 08.03.2019.
Rock i Ringkøbing
Rock i Ringkøbing gav desværre et underskud i 2018, hvilket betød, at RIF ingen midler fik,
hvilket også er en af grundene til det negative resultat. I sidste uge kom det frem, at Rock i
Ringkøbing har indgået en akkordaftale med hjælp fra en lokal advokat, og Rock i Ringkøbing
fortsætter heldigvis i de kommende år, hvorfor RIF forhåbentligt i fremtiden igen vil modtage
et beløb fra arrangementet.
Afslutningsvist vil jeg gerne sig tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgange år. Jeg ser
frem til at arbejde videre mod nye resultater i 2019.
Tak for ordet.
Andreas Leidesdorff

3. Kasserens beretning
Henning Bro aflagde beretning for Finn Sørensen. Beretningen blev godkendt.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Elite: Alle modtog genvalg
Bredde:
På valg til bestyrelsen:
Næstformand Briand Skovgaard
Kasserer Finn Sørensen
Forslag fra bestyrelsen
Peder Sørensen
Jesper Jensen
Begge blev valgt.
Suppleant: Niels Kornberg
6. Valg af revisor
Genvalg til Søren Behrmann og Søren Mortensen
7. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
8. Evt.
Jens Fisker og Mogens Madsen være til kommunemøde med deltagelse af DBU.
Der opfordres til at bruge Palle Madsen – DBU som konsulent til at søge midler til forskellige
projekter i klubben. Projekterne prioriteres af bestyrelsen.
DBU tilbyder intern kursus i kluboffice. Der opfordres til at tage imod tilbuddet.
Finn Sørensen og Brian Skovgaard fik stor tak for deres store indsats i bestyrelsen.
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