
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted: Torsdag d. 7. januar 2016 kl. 20:15-21:15 i Trekronerhallen 

Deltagere: Per, Jakob, Vive og Ken 

 

 

Pkt. 1. forberedelser  til Ordinær Generalforsamling + Budget 2016. 

Regnskab 2015 er under færdiggørelse med henblik på fremsendelse til revisor i sidst i januar (Jakob). 

Årsberetning 2015 - under udarbejdelse (Ken) - udsendes inden næste bestyrelsesmøde.  

Indkaldelse til GF med agenda udsendes med varsel jvfr. vedtægterne (Ken). Vi samler op på de indkomne 

forslag på næste bestyrelsesmøde. 

Øvrige forberedelser til GF d. 9. februar blev drøftet, bl.a. dirigent (Per) 

Input fra afdelingslederne på mødet lidt tidligere på aftenen blev drøftet. Jakob samler dette til et oplæg og 

sender ud med henblik på behandling og justering af endeligt forslag på næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 2. Sportsligt Udvalg. 

December måneds-møde i Sportsligt Udvalg ikke afholdt grundet ferien, men Lars Sørensen og Ken har bl.a. 

haft års-samtale med DS cheftræner, som er bedt komme med konkrete sportslige input og mål for 2016 

medio januar. DS-trup er kommet med prioritet på ønsker for rammer i 2016. Ken og Vive tager en 

drøftelse med DS-afdeling ultimo januar, når cheftræner input foreligger. 

Der er fortsat ikke fundet cheftræner på U19, vi genopslår sammen med U17 assistent-træner i de 

kommende dage. 

 

Pkt. 3. Nyt om klubhus / lokaler. 

Møde afholdt d. 4/1 med kommunens Kultur& Idræt's-afd. + repræsentant fra HVB's bestyrelse. Det er 

desværre fortsat yderst begrænset, hvad vi kan blive lovet af konkrete ændringer ift adgang til lokaler ved 

banerne, synlighed på klubhus m.v.  

Ken forelagde derfor bestyrelsen 3 mulige alternativer mht lokaler - 2 af mulighederne prioriteres i de 

kommende uger, og vi orienterer bredere ud ved næste sportsligt udvalgsmøde, samt ved 

Generalforsamling / når der er nyt. Det ene forslag baseres på midler fra kommunal facilitets-pulje, hvor 

der er  ansøgningsfrist d. 15/1-2016. 

 



 
 

 
 

Pkt. 4. Forslag til sponsoraftale 

Møde med mulig sponsor rykket til d. 27. januar, opdatering på næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 5. Sportsmassør 

Der er udsigt til at vi kan lave en aftale med en fast massør, der til en start kommer hver mandag. Forslag 

og de praktiske detaljer blev drøftet, det ser positivt ud - Ken går videre med udformning af kontrakt m.m. 

 

Pkt. 6 Eventuelt 

Gruppen bag idé til støttekoncept "RPF-venner" har givet status til Ken, bestyrelsen blev orienteret 

mundtligt på mødet. Gruppen vender tilbage med flere detaljer senere i januar. 

 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 3. februar kl. 20. 


