Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Mandag d. 20. april 2015 kl. 19:30-21:00 hos Per.
Deltagere: Sanne, Vive, Per, Jakob, Ken

1. Status på økonomi
Materiale-indkøb: Behov indsamlet fra alle afdelinger, Jakob bestiller snarest. Vi har et mindre overforbrug
ift materialebudget på ca. 4.000 kr., men der er enighed i bestyrelsen om at prioritere dette.
Korrektion af fakturering m/moms (2014-sponsorater): On-going, de første sponsorer er allerede kontaktet.
Afdelingstilskud: Jakob kigger på dette, efter materialer er bestilt.
Træner-kontrakter: Per har generelt udkast og sætter møde op med sportschef i den kommende weekend.
Sponsorater: Vi forventer at modtage beløb fra indsamling januar-marts i Superbrugsen Trekroner beløbets størrelse kendes endnu ikke, men Roskilde Pigefodbold var den forening der modtog størst støtte i
perioden - Super! Pengene prioriteres til hættetrøjer, men vi kigger på samlet økonomi, tryk m.m. når
pengene er modtaget. Der er måske mulighed for at lave en ny aftale med Superbrugsen, hvilket er
positivt.
Derudover arbejder vi på et par andre sponsor-kandidater til klub. Der er sendt materiale ud om
"Lokaltelefonen" hvor man via sit mobil-abonnement kan støtte klubben. Der er kommet lignende for brug
af Dankort ved indkøb, "Klublivdanmark.dk". Sanne undersøger regler & vilkår.

2. Status på træneruddannelse & beskrivelse sportschef-rolle.
Punktet udgik, - intet nyt grundet Påskeferie og sygdom. Per+Ken tager det op på møde m sportschef Lars
Sørensen i kommende weekend.

3. Nyt fra kommunen
Per og Ken mødtes med repræsentanter fra Kultur & Idræt d. 9. april. Vi har fremsat ønsker i forhold til
vores behov, herunder lokaler, ud fra en betragtning om klubbens størrelse. Kommunen vil undersøge
dette, og vi forventer svar senere denne uge.
Desuden havde vi en god snak om vilkår og muligheder for kommunal støtte til talent-udvikling, samt
generel orientering om Elite- & Talentrådets virke, herunder kommunens regler for elitesports-aftaler.

4. Nyt fra dialog m. HVB
Ken mødtes med Claus Bundgaard og Thomas Nielsen fra HVB d. 13. april. Her blev det bl.a. drøftet om
hvor vidt, der skal justeres i gældende samarbejdsaftale fra august 2014. Vi blev enige om at gå tilbage
spørge i hver vores bestyrelser. (...)
Bestyrelsens konklusion: For indeværende mener vi ikke fra Roskilde Pigefodbolds side, at der er behov for
at justere i aftalen. Men der er behov for at fortsætte dialogen for at forvalte den i fællesskab, herunder at
aftale hvordan opbevaring etableres og fordeles i forbindelse med udvidelsen af klubhuset, der står færdigt
primo juni. Vi vil derudover fortsat være åbne over for forslag fra HVB til fælles projekter og bidrage til
disse, så fremt vi har været involverede fra starten og været med i beslutningsprocessen.

5. Bordet rundt / Diverse
Vive præsenterede et gennemarbejdet forslag til kommunikations-strategi, som blev gennemgået og
kommenteret under mødet. Det ser godt ud! Vive samler op og sender efterfølgende ud til endelig
godkendelse.
Næste skridt bliver at synliggøre, at vi har en kommunikationsstrategi, og dele med afdelingerne, hvordan
de kan bruge facebook, hjemmeside m.m. på en hensigtsmæssig måde, og så det passer sammen på tværs
af klubben. Vive sender ud til afdelingsansvarlige og opfordrer til at der udpeges kommunikationsansvarlige på årgangene. (Vive er fortsat overordnet ansvarlig for al ekstern dialog med pressen på vegne af
klubben og bestyrelsen).
U-13 arbejder på at arrangere et åbent julestævne evt. for flere yngre årgange, med deltagelse af pigehold
udefra. Dette bifalder vi fra bestyrelsen, men opfordrer til at koordinere med klubbens sportschef. Vi
holder fortsat fast i et december-hygge-arrangement m træning og julebanko for alle klubbens
medlemmer, koordineret via aktivitetsudvalget.
Fællestræning- & spisning for alle årgange i foråret arbejdes der på, vi vælger snarest en dato slut maj og
melder dette ud.
Der bliver desuden Fællesafslutning før sommerferien; vi går efter d. 20. juni og melder dette ud via
nyhedsbrev snarest muligt.

6. Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 26. maj kl. 20:00 i Badmintonklubben.

