Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Torsdag d. 22. september 2016 kl. 19-21 i Åhusenes fælleshus
Deltagere: Uffe, Pernille, Vive, Jakob og Ken

1. Klubhus status
Vores 2. forsøg på at få del i Idrætsfacilitetspuljen til at opføre egen klubhuspavillion i Himmelev idrætspark
er blevet behandlet:
Kultur- og Idrætsudvalget holdt møde d. 7/9, men vi kan af referatet på kommunens hjemmeside læse, at
det er blevet til et afslag - desværre og temmelig skuffende for Roskilde Pigefodbold, at vi slet ingen hjælp
får til dette heller(!). Der er ikke kommet officiel begrundelse fra politikere og forvaltning endnu; Uffe og
Ken følger op med udvalgsformand Birgit Pedersen senere denne uge.
Roskilde Kongrescenter har på eget initiativ taget kontakt til os omkring Himmelevhallens lokaler som
muligt være-sted for Roskilde Pigefodbold. Mødet d. 8/9 forløb positivt og i god dialog. Men der er allerede
andre brugere af hallen, som for os at se klart bør tages med på råd, hvis dét skal være en holdbar løsning.
Vi forventer at høre nyt senere, sidst i september.
Tidligere på måneden har HBK Fonden indgivet konkursbegæring, og badmintonhallen i Himmelev har
desværre været lukket siden. Vi har tidligere har kunne være så heldige at frekventere og mødes i halcafeteria'ets åbningstid, men det er der trist nok ikke udsigt til i dette efterår/vinter. Roskilde Badmintons
ledelse er bekendte med, at Roskilde Pigefodbold's 260 medlemmer også søger "husly".

2. Dialogmøde
Uffe og Ken er inviteret til dialogmøde med Kultur- & Idrætsforvaltningens ledelse fredag d. 23/9. Mødet er
opstået på Kultur- & Idrætsudvalgets formand, Birgit Pedersens initiativ, til drøftelse af "løsningsforslag". Vi
ser frem til mødet, og håber på forbedringer for vores mange medlemmer, der hører hjemme og færdes på
banerne i Himmelev.

3. Ny sportslig ledelse i Roskilde Pigefodbold
Den ny sportlige ledelse's sammesætning og arbejdsdeling blev præsenteret på sportslig udvalgsmøde
ultimo august. Modtagelsen var uden bemærkninger fra trænerne, og bestyrelsen beslutter hermed at
sanktionere den ny sportslige ledelse, fordelt på 3 personer: Peter Bo, Lars Sørensen og Jakob Havsager.
Vi sender mere info om ansvar m.m. i kommende nyhedsbrev.

4. Udviklingsansvarlig
Vi er i dialog med en interessant træner/leder profil, der kan bidrage fremadrettet i den sportslige udvikling
af hele klubben. Jakob har haft et par indledende samtaler, økonomiske rammer for en ansættelse er
hermed fastsat, og Jakob tager den videre drøftelse herfra.

5. Økonomi
3 stk. Beach-flag er designet færdigt og bestilt. RPF-vimpler til stævner er der også kommet stk-pris på,
Pernille indhenter et færdigt tilbud.
Vi ser ellers fremad mod 2017, og indhenter tilbud om bl.a. målmandstræning til næste år.

6. FCR samarbejde
I forlængelse af et par møder holdt før og efter sommerferien, har vi haft boldpiger med til FC Roskilde's
hjemmekamp sidst i august, og har netop modtaget et tilbud om fælles fodboldrejse Påsken 2017, sendt ud
til RPF's ungdomsafdelinger, der kan være interesserede. Fælles trænerkurser har vi endnu til gode at få sat
op - Peter Bo er primær kontakt i det daglige fra Roskilde Pigefodbold til FCR.

7. Festival 2017
Vi holder et separat møde om dette for at planlægge, Pernille kalder ind.

8. Kalender
- Fællestræning d. 12/10 k. 17-18:15 med efterfølgende spisning for alle piger:
Ken bestiller lokale og baner, Uffe sørger for invitation og mad, Jakob arrangerer trænerne, Pernille m.fl. er
"tovholdere" på dagen.
- Julehygge inden jul - d. 17/12
Ken undersøger mulighed for baner & lokaler
- RPF indestævne forår 2017 (U9-U16)
Ken har talt med Brian Uglebjerg på U12 + U16: Ideen er "3-dages turnering med ca. 7 årgange". Ken
undersøger dato'er og hal-muligheder, og drøfter videre med Brian, med henblik på at skrive ud til alle
afdelinger inden efterårsferien.

9. Diverse
Webshop er næsten klar til at åbne, Jakob arbejder på de sidste detaljer med Diadora, så medlemmerne
kan købe julegaver med RPF-logo i år! Salget giver i øvrigt "kick-back" og dermed støtte til hele klubben, når
vi løbende fornyer materialer til afdelingerne.
Dommerliste: En forældre har foreslået at klubben lister alle dommere, blandt forældre og søskende, som
kan være til rådighed hvis et hold står og mangler en dommer (hvor der er ikke er DBU-dommer påsat). Vi
skriver ud i nyhedsbrev.
Pernille og Ken deltager på "Frivillig Fredag 2016" d. 30/9.

9. Næste møde
Torsdag d. 27. oktober kl. 19. i Åhusenes fælleshus.

