Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Torsdag d. 16. juni 2016 kl. 19-21 i Åhusenes fælleshus
Deltagere: Uffe, Pernille, Vive, Lars Brøgger, Jakob Havsager, Lars Sørensen og Ken

1. Økonomi / kontingent 2h 2016
Det ser fornuftigt ud og efter planen - Kontingentopkrævning for 2. halvår er sendt ud.
De nye kontingentsatser som blev beslutte på den ordinære generalforsamling er opdateret på
hjemmesiden også.
Jakob og Lars B mødes efter ferien om fordeling af administrative opgaver i kasserer-rollen.
Sommerfest gik fremragende - tak til Pernille! Gode aktiviteter, hvor vi fik brugt lidt af de fælles midler fra
indsamling i Superbrugsen 2015, og salget fra boden og grillen var med til dække udgifterne også.

2. RPF-Diadora Fodboldskole
Over 50 tilmeldte er rigtig fint, men vi vil gerne være lidt flere - Vive ligger på "Kulturkalenderen" og skriver
til fodboldforpiger.dk.
Næste år: Mere ud i de små årgange, genoverveje "markedsførings-strategien".

3. Næste sæson, initiativer






Fællestræning med spisning – onsdag d. 12/10
Sponsorchallenge (Uffe ser på dette)
Julestævne i december (Vi planlægger efter ferien)
Indestævne primo 2017 (Pernille spørger forældre)
Indsamlingsevent flyttes til forår 2017.

Idé: Vi laver en "Offentlig aktivitetskalender" med events og årshjul til hjemmesiden (Uffe)

4. Klubhus og baneforhold - dialogen med Kommune & politikere, næste skridt
Kommunen kontaktet flere gange de sidste 4 uger vedr. situation omkring adgang til at spille
hjemmekampe på opvisningsbane på græs i Himmelev Idrætspark, for prioriterede hold, især U17-Øst samt
Kvindesenior-Øst.
Vi har gentagne gange oplevet, at dette ikke har kunne lade sig gøre, uden begrundelse, og banen derefter
enten direkte har stået tom eller tydeligvis er prioriteret til andre hold. Kommune og politikere er gjort

opmærksom på problematikken, som vi ser i forlængelse af et større billede af pigefodboldens vilkår,
herunder mulighed for klubhus m.m.
Apropos det sidste arbejder Uffe og Ken på en opdateret ansøgning til Idræts- & Facilitetspuljen, hvor
kommunale midler kan søges med frist d. 1/8. Lars S/Jakob sender input.

5. Sportsligt udvalg + trænersituation efter ferien
Vi løb kort status og træner-setup igennem for alle årgange, vi er i gang med de sidste samtaler og møder
og forventer at være på plads fra næste uge.
Ken præsenterede et oplæg til ny sportslig ledelse fra efter ferien, med baggrund i de input, der er kommet
fra trænere og bestyrelse gennem de sidste 2 måneder, og de opgaver (bl.a. årshjul), der ligger i
sportschefens rolle i RPF i dag.
Kort beskrivelse af oplæg behandlet på mødet:
Sportslig ledelse (ansættelse af trænere, konstituering af afdelinger m.m.) udgøres fra august 2016 af en
gruppe på 4 personer – Jakob ("bestyrelsesrepræsentant"), Lars S ("sportslig udvikling"), samt en
repræsentant fra de yngre og en fra de ældre rækker. Bestyrelsen har allerede fået henvendelser fra
relevante kandidater, som vi vil kontakte.
Jakob moderer/tilpasser forslaget til en organisation, som godkendes senest på bestyrelsesmøde i august.

6. Møde med FCR
Ken og Lars S orienterede om indtryk fra et møde med FC Roskilde's ungdomsafdeling i starten af juni.
Snakken handlede om, hvorvidt de to klubber kunne se muligheder i samarbejde om f.eks. trænerudvikling,
teknikskole og andre fodboldmæssige forhold. Mødet var uformelt og positivt, og bestyrelsen er enig om at
dialogen fortsættes efter sommerferien.

7. Møde med Kommunen & DBU om Team Danmark projekt
Ken og Lars S har var til møde på Rådhuset i sidste uge om Team Danmark projektets fremtid. Det var en fin
orientering og dialog med DBU's Steen Klingenberg og kommunens elitekonsulent, Steen Houman. Ingen
konkrete tiltag at tage stilling til lige p.t. - kommunens referat er sendt til bestyrelsen.

8. Eventuelt + hvad skal i nyhedsbrev inden sommerferien
Lars Sørensen orienterede om sit møde med DBU og en række af Danmarks førende klubber indenfor
kvindefodbold, som han var inviteret til af unionen d. 15/6. Pigefodboldens fremtid og hvad der skal til at
løfte den blev drøftet - spændende og vigtigt for RPF, da vi jo brænder for og er en del af dette!

Nyhedsbrev - oplæg til Uffe, sendes ud i starten af næste uge:








Tak for en god Sommerfest
Fodboldskolen i uge 27
"Hvem træner hvad og hvem?" - Afd: Skriv til Uffe hvis opdateringer til hjemmeside!
Kommentar til avis-artikel bragt i Roskilde Dagblad d. 16/6-2016 om forskelsbehandling af
pigefodbolden i Roskilde / nyt om dialog med kommunen.
Vi har fået vores 2. DBU-landsholdspiller udtaget - og det er endda en målmand!
Nyt om Sportslig ledelse fra næste sæson
Fællestræning i uge 41 - sæt kryds i kalender

9. Næste møde (august)
Næste møde d. 11. august kl. 19. i Åhusenes fælleshus.

