Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 19-21 i Himmelevhallens cafeteria
Deltagere: Uffe, Pernille, Vive, Lars, Jakob og Ken

1. Siden sidst:
Aftale/Samarbejdsprincipper med HVB og Kommunen er vedtaget af byrådet. Der bliver et
samarbejdsudvalg med en repræsentant fra hver klub; vi afventer Kommunen kalder ind til de første møde
- Uffe deltager.
Aftale om brug af Himmelevhallens cafeteria sammen med HVI er faldet på plads, ved Roskilde
Kongrescenters mellemkomst. Aftale gælder frem til udgang af 2016; lokale kan bruges til møder og sociale
arrangementer, men ikke køkkenfaciliteterne. Bestyrelsen har d.d. fået 3 nøglebrikker (Pernille, Jakob, Ken),
og der er oprettet en "Holdsport"-kalender til bookning. Der er allerede en del møder på vej! Retningslinjer
ud til afdelingerne snarest (Ken).
Eget klubhus: Vi arbejder fortsat på dette (Uffe, Ken).
Der er inviteret til RIU halvårsmøde d. 22/11, Ken deltager foreløbigt.

2. Sportsligt nyt / Nyt fra afdelinger
Vores nye udviklingskonsulent, Kent Hørlyk Sehested blev præsenteret på seneste trænermøde i Sportsligt
Udvalg. Kent skal rundt og besøge afdelingerne - foreløbig er DS og U15/16 booket ind. Der er desuden
aftalt 2x workshops med alle trænere i hhv. november & januar.
Sportsligt Udvalg kører, rigtigt vigtigt forum for månedlig koordination mellem trænere og årgange.
Afdelings-hjemmesider: Reminder sendes til alle om opdatering af hjemmeside med kontaktpersoner (Uffe/Vive).
U11 har skiftet afd-setup, med 3 forældretrænere, og 3 forældre på administrator/leder-opgaver.
Træningskalender med faste øvelser er oprettet (Jakob).
En fast-ansat ”Opstartstræner” til de yngste bør klart prioriteres – Sportslig ledelse får lavet et
stillingsopslag (Jakob).
U16 har ønske om en ekstra træner fra Januar 2017.
Vi har en ung-træner tilmeldt DBU's B-træner kursus i efteråret. FC Roskilde C-træner kursus kommer i
forår 2017, relevant for en større gruppe af forældretrænere/hjælpetrænere.
Dommerlisten oppe at køre, med foreløbig 3 navne!

3. Økonomi
Status udgår til næste møde, hvor vi tager dette som "Oplæg til regnskab" for Generalforsamling 2017
(Jakob + Lars).

4. Aktivitetskalender
Julehygge d. 17/12: Vi har en kunstbane i Rådmandshaven kl. 12-14. Forslag: DS arrangerer (Vive). Lokale
med æbleskiver el.lign. (Ken)
Træner/leder-hygge i januar: Vi bør afstemme dato med planlagte workshops med Kent Sehested (Jakob).
Indendørsstævne forår 2017: Afdelingerne U9-U14 er målgruppe, og er inviteret til at byde ind og være
med til at arrangere - vi rykker de afdelinger, der ikke har svaret (Ken).

5. Ordinær Generalforsamling 2017 - forberedelser nov.-jan.
Dato (forslag) : Onsdag d. 8. februar.
Vi stiler efter at kombinere GF med et oplæg el.lign. – aftales nærmere på næste bestyrelsesmøde.
Book'e revisor (Ken kontakter Kim Madsen). Vi skal også bruge en revisorsuppleant.
Booking af lokale på Himmelev Skole (Ken)

6. Diverse:
2017: Sponsor bør være målrettet i fokus. Vi kan f.eks. lave en "Sponsorshop" i forbindelse med GF.
Skiltning: Priser og levering af RPF skilte ved baner m.m. skal undersøges (Uffe)
25.000 fra Roskilde Festival: – Projekt ”Piger i gang”? Oplæg drøftes næste møde, regler for anvendelse af
donationen gensendes til alle (Ken)
Festival 2017: Der er aftalt møde i arbejdsgruppen d. 3/11.

7. Næste møde:
Tirsdag d. 29/11 kl. 19 i Himmelevhallens cafeteria

