Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Mandag d. 1. maj 2017 kl. 18:30-20:30 i Himmelevhallens cafeteria
Deltagere: Vive, Uffe, Lars, Jakob, Ken

1. Økonomi-status
Kontingenter for 1. halvår er på plads, pånær en lille håndfuld medlemmer, som vi fortsat er i dialog med.
Materialer er indkøbt og fordelt på alle årgange, ud fra ønsker om supplering og ”Klubtrappen”. Boldpumpe
bestilles også.
Mange afdelinger har også været aktive med at finde sponsorer til ny spillersæt. Vi skriver ud i nyhedsbrev
for maj om at det er billigt at sponsere vores hold - måske vil flere være med!
Afdelingstilskud (50 kr. pr. halvår pr. spiller) kommer også i anvendelse, til sociale arrangementer m.m.
Pigecup-stævnet gav pænt overskud – vi påtænker sommerfest og ture for de yngste, Ken skriver til folkene
bag.
Lars sender status på økonomi ud på mail efter mødet.

2. Sportlig ledelse + afdelingsnyt
Sportslig udvalgsmøde maj – Jakob rykker Peter Bo for indkaldelse.
DS 2.-holdstræner har valgt at stoppe – Kent Hørlykke + Jakob dækker op, mens vi leder efter en erstatning.
U12 over 20 spillere og skal måske bruge flere trænere. Søren Dietrichsen er ny afdelingsansvarlig.
Jakob+Ken mødes med træner og afd.leder d. 9/5.
U11 har ikke meldt tilbage på kursus (Børnefodboldens basis) – Ken rykker via afd.leder for deltagelse.
U16 og U18 kører godt. U9/10 er over 50 medlemmer nu. Indslusningstræner mangler fortsat.

3. Sponsor/sponsor-udvikling
Ikke nyt grundet tidspres. Uffe har bolden.
”Foreningssalg” har rettet henvendelse, Uffe undersøger hvad det går ud på.

4. Skiltning, baner
Skiltning: Ikke nyt grundet tidspres, Uffe har bolden. Tilbud indhentes, så vi kan gå i dialog med sponsorer
ved køb.

Baner: Banernes beskaffenhed varierer meget, enkelte er så våde at de helt eller delvist må lukkes, andre er
hårde og hullede, med øget risiko for skader af spillerne / uegnede til kamp. Uffe kalder til dialogmøde med
HVB og kommunen omkring dette.

5. DBU- & Pigesamarbejde
Vive og Ken har været til ”Kvindevækst”-møde d. hos DBU-Sj sammen med ca. 10 andre klubber med store
pige-afdelinger. Ken tager et opfølgende møde med DBU d. 2/5, for at tilkendegive vores indtryk og givet
input.

6. RPF Klubudviklingsdag
Idé: ”Drømmedag for hele klubben”, med mulighed for alle medlemmer og intressenter med lyst til at give
input, med opsamling på hvor vi er (Værdier, ”Klubtrappen”), samt mulige nye tiltag som ”spillertrappe” og
udvalgte mål for fremtiden.
Tid: ”Efter sommerferien” - Sted: ”Ude-af-huset”
Ken arbejder videre med Kent H. og Peter Bo om ideer til dette.

7. RPF Sommerfest søndag d. 18/6 kl.13
Ken skriver ud og søger frivillige arrangører fra afdelingerne.

8. Kort nyt: Pigeraket, Festival, Børnefodbold-kursus (10+ tilmeldte), m.m.
Kampklar vs. Holdsport, U9/10 tester dette fortsat (Signe + Jens). Søren U12 knyttes til evt.
Pigeraket – Ken kontakter Søren Døygaard.
Festival 2017 – det går fremad med kontrakter med de frivillige, men vi skal fortsætte salgsarbejdet. Vive
undersøger, hvor mange frivilliges børn (unge +15 år) der må hjælpe med.

9. Nyhedsbrev maj & dato for næste møde
Nyhedsbrev: Uffe laver forslag. Næste møde - Ken sender forslag ud til datoer ultimo maj / primo juni

