Roskilde Pigefodbold
Referat: Bestyrelsesmøde
Tid & Sted: Søndag d. 18. maj kl. 16:00-17:30 hos Ken
Deltagere: Per, Jakob og Ken (ref.), samt Sanne Nørholt og Lars Sørensen.

1. Koordinering med Aktivitetsudvalget
Sanne fremlagde udvalgets ideer og budget for klubbens "Fødselsdagsfest" d. 22/6, hvilket blev
godkendt. På indtægtssiden gør vi festen åben (gratis) at deltage i, men vil om muligt tjene på salg
af mad og drikke. (Desuden søges tilskud fra kommunens opstarts-pulje. Ken vender tilbage til
Sanne om dette senere denne uge).
- Vi arrangerer en elektronisk tilmelding, hvor det enkelte medlem skriver sig på med evt. gæster
(forældre og søskende), så vi kan estimere indkøb af varer til arrangementet og minimere madspild m.m.
- Der arrangeres en fri bane med tilhørende bolde, mål og veste, hvor selvbestaltede hold kan
skrive sig på til dueller/kampe eller anden "opvisning".
- Aktivitetsudvalget er allerede ved at forberede præsentation af deres til Udvalgs-camp d. 26/5
:-)
2. Sponsorer, oplæg
Per præsenterede et godt gennemarbejdet forslag for rammer og aktiviteter m.m. Vi skal starte
"salgs-arbejdet" snarest i forhold til hold-sponsorer (spillerdragter), og samtidig finde og skabe
relation til fælles sponsorer på klub-plan (også på længere sigt).
- Det blev aftalt at "Info-folder" om ny klub bør have plads til et afsnit, der henvender sig til
sponsorer generelt. Ken skriver til Kommunikations-udvalget om dette a.s.a.p.
- Vi skaber et målrettet dokument (på 2-3 sider), der gør det klart og enkelt, hvad sponsorer kan
bidrage med (i overskuelige kategorier fra småt til stort), samt hvad de kan forvente sig af
fordele ved samarbejde med Roskilde Pigefodbold. Ikke som en "facit-liste", men mere som en
model at tale ud fra, der gør det overskueligt for sponsor-emner at byde ind.
- Dokumentet skal bruges i "salgsprocessen", der i øvrigt bør være styret og gennemskuelig, så
vi har et fælles overblik, og flere hold f.eks. ikke kontakter de samme sponsor-emner parallelt
o.s.v.
- Vi blev enige om, at Per driver en præsentation til Udvalgs-camp d. 26/5, med overblik på
strukturen og processen, og vi beder på mødet om hjælp fra frivillige til at færdiggøre materialet
efterfølgende, og tage det i brug i det opsøgende salgs-arbejde.
- Sponsorudvalgets skal desuden dække søgning af midler hos kommune, paraplyorganisationer (DBU, RIU) samt fonde.
3. Klubsamarbejde, oplæg
- Vi drøftede historiske situationer omkring klubsamarbejde, og hvordan sådanne på forskellig
vis kan tænkes at opstå i fremtiden, nu hvor vi er Roskilde Pigefodbold - fra spontane kontakter
fra enkelte andre klub-hold, til mere brede samarbejdsaftaler; aftaler, der kan have forskellige
mål og ambitioner, alt efter årgange og sportsligt niveau - "case-by-case".
- Vi blev enige om at Lars og Jakob skriver et sæt hensigtserklæringer, som vi vil arbejde ud fra,
og hvorpå der kobles eksempler med de "tilbud", som Roskilde Pigefodbold typisk kan byde ind
med ved et klubsamarbejde.

