Roskilde Pigefodbold
Referat: Bestyrelsesmøde
Tid & Sted: Tirsdag d. 6. maj kl. 19:00-21:45 hos Forumadvokaterne.
Deltagere: Tina, Per, Jakob og Ken (ref.)

1. Indmeldelser, status og næste skridt ift. HVB, DBU og Kommunen
Vi er godt i gang med at få indsamlet formularer med ind- & udmeldelser. Vi skriver til administratorer pr.
årgang nu, og beder dem sende det, de allerede har. Jakob ajour-fører listen med navne. Fristen er fortsat
på torsdag 8. maj, og fredag giver vi kommunen besked om status og kopi af listen. Medlemslisten er
afgørende for DBU-Kluboffice etablering og indmeldelse til turnerings-rækkerne.
Tina og Jakob kigger på betalingsmuligheder, så vi kan udsende kontingent-opkrævninger til alle
medlemmer medio maj.

2. Spillerdragter
Vi valgte model for spillertrøjer og buks, Jakob tager det med på møde i sportsligt udvalg d. 15/5.
Overtræksdragter / klubdragt en option, - god kandidat fundet. Dog skal vi lige tage en runde mere på farven,
der ikke må være blå. Ken tager kontakt til sponsorudvalg, og forhører sig også om pris på tryk samt
betalingsform til leverandøren.

3. To-do listen, herunder økonomi og bruttoliste
-

-

Cash flow er opdateret og blev gennemgået - budgettet holder. Gennemgås på udvalgs-aften d. 26/5
med alle interessenter.
Bruttoliste for aftale med Kultur & Idræt samt HVB er i draft, blev gennemgået i punkter og input
opsamlet - Rikke, Ken, Per mødes d. 12/5 til endelig forberedelse. Mødet med Kultur & Idræt sat til d.
20/5, kommunen kalder ind.
Sponsorer: I forhold til spillertøj må hver årgang skaffe en sponsor til front-trykket, til finansiering af
kampsættene. Tryk over rygnummer reserveres til klub-sponsor - Per og Jakob laver mail til alle årgange
om dette, så de kan forberede sig og finde sponsorer.

4. Status på udvalgene og aftale handleplan for "udvalgs-aften" d. 26/5.
Alle udvalg har mødtes eller når at mødes inden d. 26/5 - perfekt :-)
- Sportsligt udvalg mødes d. 15. maj, alle træner- & holdledere inviteret.
- Kommunikationsudvalg holder web-camp d. 19/5, og er i gang med at finde en logo-designer.
- Ken laver køreplan og agenda for udvalgs-aftenen, får booket passende lokale og sender åben
invitation.
5. Diverse
Vedtægter skal opdateres til ekstraordinær GF d. 22/6 - vi tager dette med til udvalgsaften og finder
interessenter, der kan lave en opdatering.
Mette Larsen er pr. d.d. tiltrådt som tilforordnet bestyrelsesmedlem.

Næste bestyrelsesmøde er d. 18/5 kl 16:00-17:30 hos Per eller Ken. Det bliver et møde med målrettet
agenda: "Klub-samarbejde" og "Sponsor-oplæg" og diverse forberedelser til d. 26/5.

