Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Torsdag d. 3. december 2015 kl. 19:00-20:45 i Badmintonklubben
Deltagere: Per, Jakob, Vive, Sanne og Ken

1. Støtteforening
Henrik Larsen gæstede mødet under dette punkt og fremlagde en skitse til en "RPF-Venner"-støtteforening,
hvis formål er at styrke klubbens udvikling gennem arrangementer, stævner m.m. på tværs af årgangene.
Ideen er udarbejdet mellem Henrik samt Pernille (U14) og Bente (DS).
Initiativet lyder rigtigt spændende og peger i brugbar retning til at få alle afdelinger med! Vi opfordrer
gruppen til at arbejde videre med ideen med henblik på lancering i det nye år.
Forskellige modeller og overvejelser for at det kommer til at fungere blev drøftet - Henrik sender forslaget
til bestyrelsen og vi vil kommentere tilbage. Gruppen har allerede planlagt at mødes inden næste
bestyrelsesmøde, og vi følger op på status dér.

2. Nyt fra Sportsligt Udvalg d. 26/11 (Ken på vegne af Sportschef Lars Sørensen)
Referat fra seneste udvalgsmøde gennemgået, mødet havde deltagelse med blanding af afd.-ledere og
cheftrænere. Highlights: Træner-situation på U13 og U14 løst. Vi leder fortsat efter en cheftræner til U19.
U9/10 har stort medlemstsal men leder efter den/de afdelingsansvarlige og faste trænere blandt forældre,
der kan tage over når de to årgange skal køre mere adskilt efter Påske. Vinterteknik-skole er i gang og kører
fast hver 2. søndag. U14 har fået OK på at arrangere et indendørsstævne for flere årgange, men på
betingelse af at RPF-hold så inviteres gratis med.
Der har været en separat drøftelse med Dame Senior om 2016 målsætninger, Ken orienterede mundtligt
fra mødet, hvor han og Lars mødtes med træner og repræsentanter fra afdelingen. Der er p.t. positiv
tilgang af medlemmer og restitution ovenpå et efterår med skader. Ambitionerne og hvad de vil kræve skal
medtages i årgangens input til "Behov & ressourcer" for 2016, jvfr. sidste bestyrelsesmøde, så
forventningerne er afstemt bedst muligt på forkant.
Der arbejdes på at få en fast tilknyttet fys/sportsmassør til klubben, og vi forventer at have tilbuddet på
plads fra februar, ligesom vi har lagt op til nye projekter om skadesforebyggelse med UCSJ i foråret (afventer tilbagemelding).

3. Sponsor-update
Ikke konkret nyt fra mulig klubsponsor endnu, men vi afventer tilbagemelding i løbet af december.

U14 har skabt kontakt til et supermarked, der åbner op for muligt samarbejde ud over afdelingen i
forbindelse med stævner m.m. Ken følger op på muligheder og aftaler.

4. Kommunikationsudvalg (Vive)
Vive har holdt møde om kommunikative retningslinjer og fået ideer fra forældre i U14 og U15, om hvordan
retningslinjerne kan styrkes og udvikles. Vive gennemgik referat og sender dette til alle efterfølgende for
detaljeret gennemlæsning og feedback.
Førstehånds-indtryk: Gode ideer og forslag, der med fordel kan bruges til at opdatere og genudsende
retningslinjerne. Nye tiltag som facebook-gruppe for træner- & ledere bør også etableres (Vive), og vi vil i
2016 afsætte penge til 2 årlige annoncer i de lokale aviser.
Umiddelbare actions:
"Vil du være sponsor"-link på hjemmesiden, hvor vi ligger vores opdaterede sponsorguide ud (Ken).
Opdateret sponsor-liste på hjemmeside (Ken).

5. Økonomi / årets afslutning (Jakob)
Der er indkøbt yderligere bolde til de yngste årgange, da de spiller både inde og ude på samme tid og ellers
har delt de samme bolde under udendørs.
Vi har købt økonomisystem og er ved at få dette sat op. Målet er at 2015-regnskab og 2016-budget kører i
dette ved årskiftet.
Sponsoraftale med Diadora på plads, men web-shop hos leverandør er ikke klar til brug endnu - Jakob
rykker for dette.

6. Budget 2016, og aftale agenda for møde med afdelingerne d. 7/1-2016
Punktet udgik / vi arbejder fortsat med "trappen".

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 7. januar kl. 19.

