
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted: Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 20:00-21:30 i Badmintonklubben. 

Deltagere: Vive, Per, Jakob, Ken samt sportschef Lars Sørensen 

 

1. Nyt fra Sportsligt udvalg v/sportschef 

Sportschef-rolle er formaliseret. Lars har p.t. fokus på at få ansat trænere til kommende sæson - primært til 

U15 11-mands samt U19 - og der søges via personlige netværk samt facebook-opslag. Samtidig lægges et 

stort arbejde i koordinering og indrangering til den kommende sæson efter sommerferien, hvor vi gerne vil 

fortsætte den positive udvikling og styrke de ungdomsårgange, hvor behovet er størst. Samarbejde på 

tværs af årgange indgår også i overvejelserne. 

Tidligere i maj deltog Lars, Per og Ken i et arrangement med Dame Senior-afd., hvor vi gav status og havde 

en meget positiv snak om sportslige prioriteter og fremtiden. Bestyrelsen og sportschef bakker op og ser 

positivt på, at DS ønsker at etablere et 2. hold til den kommende sæson, såfremt de selv kan skaffe nok 

spillere udefra og evt. træner-kandidat, hvilket er on-going. Per taler videre med DS holdleder, Bente. 

Øvrigt nyt: 

Der er frist for at søge uddannelsespuljen (1. halvår 2015) d. 5/6 - Lars taler med trænerne torsdag på 

udvalgsmødet. 

Sunday Skills Camp forløber godt, med fin deltagelse af piger 50-50 inde- og udefra klubben, super! 

Pigefodboldcamp i uge 27 har over 50 tilmeldte deltagere, det er også rigtig godt. 

Bevægelses-forløb med kommunens breddeidræts-projekt med Absalons Skole uge 20-23 forløber også 

godt og efter planen. 

 

2. Status på dialog med HVB og kommune. 

Kommunen leder fortsat efter løsning til lokalebehov, men har varslet at et forslag kommer inden for de 

nærmeste dage. 

Det ny klubhus er leveret som modul-huse til anlægget i Himmelev. Sanne + Ken har haft møde med HVB-

repræsentanter om praktisk indretning og opbevaring d. 11/5, men HVB havde desværre ikke information 

nok til at drøftelsen kunne munde ud i noget konkret. HVB har siden taget emnet op på deres 

bestyrelsesmøde i maj; der er fortsat ikke nyt, men vi skal mødes igen i dialoggruppen d. 31/5. [Note 31/5: 

HVB har ikke nyt - der går 3-4 uger yderligere grundet forsinket aflevering af byggeri]. 

Kommunen har inviteret til officiel indvielse af det nye klubhus d. 4/6. Ken er forhindret, men vi finder en 

stedfortræder. 



 
 

 
 

Opvisningsbanen i Himmelev er desværre fortsat lukket grundet græssets tilstand efter vinteren, og vi 

drøfter praktiske løsninger med kommunen i forbindelse med DS pokal kamp som spilles hjemme d. 3/6. 

U17 pokal finale (spilles også d. 3/6) er af samme årsag flyttet til Brøndby Stadion. 

 

3. Afslutningsfest d. 20/6 kl. 15:30-ca. 18:00 d. 22/6 kl. 18-20 [Note: Rykket til 22/6 pga praktiske 

omstændigheder]. 

Vi arbejder på et koncept, der minder om sidste år med mindre forbedringer - vigtigt at arrangementet er 

håndtérbart og enkelt, og flest har mulighed for at være med.  

Kåring af "Årets Spiller" (træner udpeget) + "Årets Medspiller" (udpeget af spillerne selv). Lars spørger 

trænere om dette på udvalgsmøde torsdag. Jakob finder ud af præmier, og vi finder på passende fodbold-

aktiviteter. 

Vi skal bruge en gruppe forældre til at løbe arrangementet i gang - Ken skriver ud. 

 

4. Status på økonomi 

Sunday Skills Camp løber rundt økonomisk, godt nok til at de to deltagende ung-trænere kan lønnes. Trøjer 

m tryk er udleveret til alle deltagere. 

Pigefodboldcamp Uge 27: Der entreres med eksterne trænere, og status er at arrangementet vil gå i plus 

med et mindre overskud. Vi arbejder på at finde relevant sponsor til trøjetryk el.lign. Jakob sender budget 

ud til info. 

Afdelingstilskud ift medlemmer på årgangene: Jakob skriver til afdelingsansvarlige. I samme forbindelse om 

udbetaling til de yngste årgange ift ung-trænere forår 2015. 

Moms-kreditering er på plads for alle pånær 3 sponsorer (Jakob rykker de sidste), afdelingerne har i de 

fleste tilfælde fået godtgjort forskellen og fået pengene igen, hvilket er meget positivt! 

Honorar for Breddeidrætsprojekt prioriteres til de trænere, der på skift har deltaget, brugt kørsel samt 

taget fri fra arbejde for at deltage. Ken beder Lars Sørensen om input til fordeling. 

 

5. Eventuelt 

Vive sender kommunikations-strategi ud til alle afdelingsansvarlige + trænere på årgangene, og opfordrer 

til at der udpeges kommunikations-ansvarlige på årgangene.  

 

6. Næste bestyrelsesmøde: 

Efter sommerferien - dato fastsættes på mail, inden ferien. Tak for godt møde! 


