
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted: Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 20:15-22:00 hos Ken 

Deltagere: Per, Jakob, Sanne, Ken 

 

1. Siden sidst 

Afslutningsfest blev en stor succes med over 150 deltagere fra alle afdelinger, - vi slap for regn og blæst og 

generede et lille overskud på kontoen ved salg fra boder. 

Sommercamp i uge 27 forløb også rigtig godt, med deltagelse af pigespillere både inde- og udefra klubben, i 

fantastisk vejr - også her gik vi i økonomisk plus. 

 

2. Sæsonopstart 

Det sportslige udvalg har holdt møde i sidste uge ved sæsonopstart. I løbet af sommeren har U15 har fået 

ny cheftræner, og U17 har fået en 2. holds træner - super! Vi er fortsat på udkig efter en fast U19-træner til 

at afløse Jakob.  

Udvalget havde et par praktiske forslag og spørgsmål til bestyrelse - Ken svarer alle på mail en af de 

nærmeste dage. Vi opfordrer samtidig alle afdelinger til at holde opstartsmøder - Jakob har været med hos 

U15, Ken går med hos U11/12, o.s.v. 

 

3. Arrangementer og aktiviteter i 2. halvår 

Fællesmøde med afdelingsledere og interesserede forældre bl.a. som fortsættelse af sponsor-camp'en 

afholdt i foråret. Dato ikke fastsat, Ken finder en dag i sept./okt. 

Mikrofodboldskole afholdes lørdag d. 12. september for alle nybegynder piger, der har lyst til at prøve at 

spille fodbold. Laves i samarbejde med trænere inde- og udefra. Der bliver lavet fly'ers og facebook opslag i 

denne uge. 

Julearrangement - vi gør som sidste år, men prøver at få spillere og bane til en lille intern hygge-turnering 

el.lign. Sanne koordinerer - dato: Lørdag d. 12. december. 

Sportsligt udvalg har foreslået et Socialt arrangement fælles for alle trænere - god idé synes vi. Forslag til 

dato fredag d. 23. oktober - 2015. 

Desuden ambition om 1x fællestræning for alle i efteråret - vi finder ud af dato via sportsligt udvalg inden 

næste bestyrelsesmøde. 

 



 
 

 
 

4. Nyt klubhus + dialog med HVB og Kommunen 

 

Det nye klubhus blev indviet officielt før sommerferien. Vi har foreløbig fået tildelt 25% af areal til 

opbevaring, svarende til 3 boldrum til deling. Ken bestiller 10 nøglebrikker denne uge, så vi kan flytte ind. 

Vigtigt at overflytning af materialer fra laden sker koordineret - vi opfordrer trænerne/sportsligt udvalg til 

at finde fælles system for at holde orden i rummene (Ken). 

Udvidelsen i areal er derudover besluttet ensidigt af HVB, på en måde, som vi gerne vil have en dialog med 

kommunen om, set ud fra vores behov. Ken har bedt kommunen om et møde i Himmelev, sammen med 

HVB-repræsentanter.  

Vi har og vil også gentage vigtigheden af, at RPF forventer inddrages på forkant af HVB og kommunen, når 

der er ændringer, der påvirker trænere og vores medlemmers hverdag. Dato for mødet er endnu ukendt, 

men formentlig vil det finde sted slut-august. Ken følger op. 

 

5. Eventuelt 

Vi har haft kontakt til en større leverandør af sportsudstyr og drøftet et samarbejde. Efter opvejelse af 

fordele og ulemper for afdelinger og medlemmer, er bestyrelsens konklusion at fortsætte det samarbejde 

med de leverandører, vi har i dag. Ken skriver pænt tilbage. 

Vi melder os til "Fodboldforpiger.dk", som en del af den eksterne kommunikations-strategi (Jakob). 

 

6. Næste møde:  

Torsdag d.  10. september 2015 kl. 20:15.  

 


