Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Tirsdag d. 6. juni 2017 kl. 19:30-21:30 i Himmelevhallens cafeteria
Deltagere: Vive, Uffe, Lars, Jakob, Ken, Signe

1. Økonomi status
Vi har fået 6 nye medlemmer siden sidst. Alt materialer indkøbt og faktureret for 1. halvår. bortset fra 15
bolde til U9/10 + fælles boldpumpe. Trænerløn udbetales nu i juni.
Beløb aftalt for bespisning på festival, Uffe beder om forskud fra Lars hvis nødvendigt.
Budget for sommerfest aftalt.

2. Sportslig status
De fleste hold klarer sig godt, DBU indrangering er på trapperne. Sportsligt udvalget holder møde onsdag d.
7/6. Trænerpåsætning for efteråret blev gennemgået.

3. Lokale-status
Vi er af Roskilde Kongrescenter inviteret til et brugermøde d. 20/6 sammen med repræsentanter fra de
andre klubber i området bl.a. HVI. Behov for eget klubhus/lokale at mødes i efter træning og ved mindre
arrangementer er stadig udtrykt blandt mange medlemmer. Vi går til mødet og ser hvad der er af
muligheder.

4. Diverse / kort status:








HVB-Kommune samarbejde: Uffe har haft kontakt med kommunen og følger fortsat op.
Sponsorer & skiltning: Tilbud er indhentet fra KT skilte, mulig sponsor har meldt sig. Uffe går videre.
Pigeraket d. 15/6: Der er styr på det. Vi giver gruppen bag mulighed for indkøb af diverse
forplejning, og Lars bestiller kage.
RPF Sommerfest d. 18/6: Lars og Ken arbejder med dette, vi rykker for tilmeldinger slut denne uge.
Oppustelig bane er bestilt.
Pigefodboldcamp uge 26: Rekordtilmelding på foreløbig 65 piger - super!
Festival 2017 uge 26: Vi er næsten i hus med frivillige, Vive styrer kontrakterne – vi mangler p.t. kun
2 medarbejder, flot! Festivalgruppen mødes næsten ugentlig op til det går løs.
Kampklar i stedet for Holdsport? U9/10 kører over på dette system, som virker meget effektivt at
administrere. Vi prøver at køre dette fremadrettet for alle nye årgange, og arrangerer en intro til
interesserede afdelingsansvarlige i efteråret.

5. Næste møde / Planer for efteråret
Søndag d. 20/8 kl. 10-12 hos Uffe.
Desuden møde med afdelingsansvarlige primo september.

