Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Søndag d. 20. august 2017 kl. 10:00-12:00 i Åhusenes Fælleshus
Deltagere: Vive, Signe, Uffe, Jakob, Ken

1. Nyt fra afdelingerne efter ferien
Vi gennemgik status på medlemmer og trænersituation for hver afdeling. Der er sportsligt udvalgsmøde d.
24/8, men det tegner allerede til et godt efterår, med medlemstilgang især på de yngre årgange, hvor også
flere forældre har meldt sig til at træne og lede - stærkt! - og der er ansat nye cheftrænere på DS og U16
samt målmandstræner for efteråret.
Lars B kalder til intro-møde for de nye frivillige og ansatte - Ken deltager også.
Vi indkøber boldpumpe, som flere årgange efterlyser (Jakob).
De frivillige skal tilbydes DBU-kurser i Børnefodboldens basis. Signe samler behov sammen med Jens
Baunsgaard. Desuden vil vi tilbyde evt. interesserede trænere på U9-10 at komme med på træner-temadag
for pigetrænere d. 3/9, Ken videresender også til Signe.

2. Fælles kampdag d. 3/9
Det er foreløbigt 4 hold, der spiller hjemme på samme dag. Vi vil gerne være flere, og måske sprede
kampene, der alle starter kl. 10. Jakob tager dette med sportsligt udvalg d. 24/8.

3. Klubhus/lokale
Dialog om ønsker til lokale-udvikling sammen med HVI har taget fart før og efter ferien, og vi venter nu
udspil fra Roskilde Kongresscenter, som har startet et brugerråd for foreningerne i Himmelev-hallerne.
Når vi har det formelle på plads er ideen at lave en brugergruppe til at skabe indhold og hygge i lokalet billeder af årgangene, pokalskab, etc.

4. Banefordeling
Vi får fortsat ikke information eller indflydelse på banefordeling. Blandt andet er forholdene for de yngste
spillere ændret efter ferien til mindre plads og færre mål. Det er ikke tilfredsstillende, og tages op igen med
forvaltning og politikere.

5. Skilt ved banerne
Uffe har indhentet lokalt tilbud som vi vil benytte os af - lille justering på forslag i layout, men ellers er det
bare at sætte i gang. Jakob spørger sponsor om de vil stå på og informere Uffe.

6. Sponsorer
Ikke noget nyt - vi skiver i nyhedsbrev og efterlyser forældre, der kan og vil drive dette for hele klubben.

7. Fællesspisning, juleafslutning m.m.
Uffe tager et møde med forældrene, der har meldt sig til at være aktive i at hjælpe bestyrelsen med sociale
arrangementer. Der er lavet "Klubmærkedage" på hjemmesiden som vi kan skrive dato'er m.m. ind i.

8. Indtjeningsmuligheder for klub og afdelinger
"Hestens dag" 2017: Vive driver denne og skriver ud til afdelingerne.
Indendørsstævne 2018: Vi skriver ud til afdelingerne med hvem der vil være med til at arrangere (Ken).
Modellen er at overskud deles 50:50 mellem arrangerende afdeling(er) og klubkassen.

9. Hjemmeside
Uffe og Vive hat mødtes med Søren Døygaard som tester DBU's "KlubCMS" de næste 30 dage. Løsningen er
beregnet til klub-hjemmesider og ser attraktiv ud, bl.a. ved integration af KlubOffice og "Kampklar" der bl.a.
bruges af U10. Vi samler op på erfaringerne fra test-perioden på næste møde.

10. Næste møde:
Onsdag d. 27/9 kl. 19 i Himmelevhallens cafeteria.

