Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Torsdag d. 10. september 2015 kl. 20:15-21:45 i Klubhuset
Deltagere: Per, Jakob, Vive, Ken samt Lars Knudsen

Lars Knudsen, der har døtre i henholdsvis U12- og U15-afdelingerne, tilforordnes bestyrelsen som
suppleant - Velkommen!

1. Siden sidst
Vi har taget opbevaring i det nye klubhus i brug, nøglebrikker er fordelt til alle afdelinger. De 3 rum er
fordelt og indrettet med reoler og kroge for at gøre det muligt at holde orden trods den trange plads. En
del udstyr har måtte blive i laden; vi har fået OK på kort sigt at fortsætte midlertidig opbevaring fra
kommunens side.
31.08.2015 har der været afhold møde med repræsentanter fra HVB, RPF og Roskilde Kommune's Kultur &
Idræt om klubhus-faciliteter, og det er foreløbigt blevet aftalt, at mødelokale i gammelt klubhus kan
book'es som primær mødelokale af begge klubber, i en forsøgsordning, der løber året ud og som evalueres
tidligt i 2016.
Hvad der i mellemtiden skal ske med øvrigt mødelokale og samlet fordeling af opbevaring vil kommunens
folk tage stilling til - vi har givet vores input og behov. Ordningen omkring lokaler skal formuleres sammen
med kommune og HVB, hvilket trækker lidt ud - Ken følger op.
Mht baner er der givet grønt lys for at opsætte reklamer i hegnet ved den midlertidige opvisningsbane
(bane 1). Konkret placering skal aftales med kommunen (og HVB). Øvrige baneforhold er uændrede, men
kommunens folk har givet lovning på at RPF fra nu af informeres om ændringer og tiltag på anlægget, på
lige fod med HVB, hvilket lyder tilfredsstillende. Konkret har kommunen p.t. overvejelser om at bane 7
omdannes fra 8-mands til 11-mands bane.
U17 og U19 har med bestyrelsens samtykke ansøgt Talentudviklingspuljen om støtte til træningstur i
foråret. Begge hold opfylder i niveau 3. prioritet i ansøgningskriterier, og vi håber det rækker til at komme i
betragtning.

2. Nyt fra sportsligt udvalg
Vigtigste punkter:
Der arbejdes fortsat på at finde trænere til afløsning/supplering, bl.a. på U13, U14 og U19.
Fredagstræning for U13 & -14 er igangsat, samt ugentlig målmandstræning for U13-14-15.

DS trup er over sommeren skrumpet og potentielt nærme sig nedrykning fra række Øst. Der er drøftet og
aftalt en handleplan med DS-træner og Sportschef, og Henrik Larsen hjælper til som assistenttræner frem
til vinterpausen. Dertil aftalt proaktiv dialog med U19 uge-for-uge, om lån af spillere til at fylde op til kamp,
såfremt DS ikke er i stand til selv at stille hold.
Der er aftalt opfølgende møde med Sportschef og trænerne i den kommende uge, Ken koordinerer med
Lars Sørensen og kalder ind.

3. Økonomi status
Jakob gennemgik udgifter vs. budget 2015. Økonomien er i plus sammenlagt, men med øget forbrug på
materialer i forhold til planlagt, siden bestyrelsen i april besluttede at bestille ekstra sæt af diverse udstyr til
alle hold, og i kraft af medlemstilgang samt afdelinger, der har mistet en del bolde. Jakob sender link til
foreløbigt regnskab, der er delt med bestyrelsen på google-drev.
Vi mangler fortsat et økonomisystem - Ken og Jakob/Sanne undersøger muligheder i deres netværk.
Klubben har pr. 1/9 rundet 250 medlemmer! Søgning til aktivitetstilskud 2016 skal ske med udgangen af
september. Jakob og Ken koordinerer sammen.

4. Status på aktiviteter efterår/vinter 2015 som planlagt på sidste møde
Mikrofodboldskole afholdes som planlagt lørdag d. 12. september, ca. 30 tilmeldte.
Fællesmøde med afdelingsledere og interesserede forældre bl.a. som fortsættelse af sponsor-camp'en
afholdt i foråret fastsat til d. 29. september, cirka 8 afdelinger tilmeldte. Ken rykker de sidste for svar og
melder tid og sted ud. Vil være godt hvis 1-2 mere fra bestyrelsen vil deltage - alle tjekker deres kalendere.
Arrangement fælles for alle trænere - fredag d. 23. oktober - 2015. Vi foreslår at trænerne nedsætter et
lille udvalg til at arrangere selv, og bestyrelsen støtter økonomisk efter nærmere aftale.
Fællestræning efterår 2015 - dato ikke planlagt endnu / to be confirmed.
Julearrangement - dato: Lørdag d. 12. december, ellers fortsat under udarbejdelse.

5. Opdateret værdi-formulering
Punktet måtte udgå grundet mangel på tid.

Næste møde: Mandag d. 19. oktober kl. 19:30.

