Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Torsdag d. 19. marts 2015 kl. 19:15-21:00 i HBK's lokaler.
Deltagere: Sanne, Michelle (Vive), Per, Jakob, Ken

1. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling d. 26/2
Referat godkendt og formelt underskrevet, og lægges snarest ud på hjemmesiden -> Jakob

2. Næste skridt efter budget 2015 vedtaget på generalforsamling
Korrektion af fejlagtig fakturering med moms for sponsorater 2014 -> Jakob kontakter sponsorer med
forslag om godtgørelse.
Honorarer og/eller bidrag til uddannelse:







Ansatte afdelingstrænere (11m hold - ungdom): Vi skal udarbejde kontrakter til U14, U15 og U17 ->
Jakob. Honorar udbetales halvårligt, efter hver sæson.
Ungtrænere (U13 og under) - endeligt behov og udbetaling aftales på kommende møde i sportsligt
udvalg. Ken deltager.
Rådighedsbeløb på 100 kr. pr. medlem pr. år til årgangen udbetales til alle afdelinger halvårligt,
baseret på kontingent indbetalt. Pengene fordeles direkte til de afdelingsansvarlige, som
administrerer på deres respektive årgange -> Jakob
Der afsættes et mindre beløb til sportschef. Endelig formulering af sportschef-rolle drøftes med
Lars Sørensen i den kommende uge -> Ken
Uddannelsepulje drøftes med sportligt udvalg på kommende møde.

3. Opsamling på dialog med kommunen og HVB siden sidste møde
Sanne og Ken har holdt et dialogmøde d. 4. marts med Claus Bundgaard og Thomas Nielsen fra HVB's
bestyrelse. På mødet blev gensidige punkter og ønsker til samarbejde taget op, og mulige fælles fremtidige
tiltag drøftet, hvilket blev taget som input til HVB's bestyrelsesmøde ugen efter.
Vi har efterfølgende modtaget skriftligt svar fra HVB; der er tilsyneladende ikke helt så stort potentiale, som
man kunne håbe. Dialog og samarbejde er dog fortsat vigtig for os, så vi svarer på mailen og ser frem til
næste møde med HVB, som er aftalt til d. 13. april.
I forhold til kommunen har vi bedt om et møde om Roskilde Pigefodbolds samlede situation og behov, men
kommunen har ikke mulighed for at mødes før d. 9. april.

4. Forslag om sponsoraftale med "Lokaltelefonen"
Per har fundet en spændende mulighed for sponsorat med en mobiloperatør "Lokaltelefonen", hvor
frivillige foreninger kan tjene penge ved at medlemmer og deres familie støtter med et beløb ved tegning
og løbende via betaling af abonnementer, der tilbydes til konkurrencedygtige priser. Ideen lyder attraktiv,
og vi vil tilgodese at både afdelinger og klub kan opnå fordel af dette. Per udarbejder salgsmateriale, der
kan sendes til afdelingerne.

5. Bordet rundt / Diverse
Vive vil genoptage udvikling på kommunikations-strategi, der blev formet for et år siden - hvordan bruger vi
facebook, hjemmeside o.s.v. Vive kontakter René mht hjemmeside, og Ken sender Vive en "pakke" med
diverse mails m.m. relateret til kommunikation fra sommer/efterår 2014.
Ken forbereder et nyhedsbrev, vi kan sende ud omkring Påske / når udendørssæson starter.
Øvrige fastlagte events:




Fælles Championsleague-tur, kvartfinale Brøndby-Linköping FC - lørdag d. 28. marts
Sunday Skills Camp Teknikskole for U9-12 - 8 gange fra søndag d. 12. april
Pigefodboldcamp i uge 27

Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 20. april kl. 19:30

