
Roskilde Pigefodbold 

 

Referat: Bestyrelsesmøde 
  
Tid & Sted: Mandag d. 16. juni kl. 20:00-21:15 hos Ken 
  
Deltagere: Per, Jakob og Ken (ref.) 
  
  
1. Sidste nyt fra kommunen ift brugsaftale 
Kontaktperson hos Kultur & Idræt er p.t. sygemeldt, men kommunen arbejder på at lave en formel 
brugsaftale, der kan underskrives, i stedet for det forslag, de indtil videre har fremsendt. 
Vi har givet vores input og følger op på telefon lidt senere denne uge, hvis der ikke er nyt. 
 
 
2. Ekstraordinær GF d. 22/6 
Der er ikke kommet yderligere forslag til agenda eller vedtægtsændringer. 
- Lokale, stemmesedler og kommunikations-mail op til GF - Ken sender ud 
- Dirigent - Per finder en person 
- Referent - Ken finder en person 
  
  
3. Økonomi, inkl. tøj, sponsorer og fonde 
Budget og cash-flow hænger sammen, baseret på 166 aktive medlemmer + en håndfuld passive. 
Men vi må søge kommunalt tilskud til opstart a.s.a.p. (Ken) og rykke for 1. kontingent-indbetalinger - p.t. ca. 
50 udestående (Jakob). Vi skal også have undersøgt fonde, Ken taler med Lars Brøgger om ansøgning til 
Nordea-fonden, andre fonde afsøges også. 
  
  
4. Facebook-strategi 
Michelle Vive fra kommunikations-udvalg har arbejder med dette, og udarbejder guidelines og opretter en 
dedikeret mail-adresse til formålet. 
Modtagne opslag redigeres og ligges op på facebook-siden af Michelle. 
Next step: Michelle sender guideline-forslag til bestyrelsen for godkendelse (Jakob). 
  
  
5. Diverse inden sommerferien 
-Vi bad Lars Brøgger kontakte Rene Klindt / Lars Sørensen i forbindelse med hinanden, og opfordrer dem 
sammen til at skrive guideline for opstart og brug af holdsport.dk. 
-HVB ønsker at beholde udstyr - vi skal have fundet en praktisk løsning på hand-over, udskiftning af 
nøgler samt hvordan fremtiden ser ud med hvilke bure, vi kan have RPF udstyr i, og om hvor vidt vi kan få 
adgang til boldpumpe eller ikke o.lign. (Ken driver dette) 
- Vi barsler med kort, ekstra sommer-nyhedsbrev om en uges tid, lige efter GF. Ken hører med Sanne og 
aktivitetsudvalg inden da, om hvor langt de er ift opstartsfest. 

 


