
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted:  Torsdag d. 5. januar 2017 kl. 19-21 i Himmelevhallens cafeteria 

Deltagere: Vive, Uffe, Lars, Jakob og Ken  

 

 

1. Økonomi - Regnskab 2016 status 

Samlet opgørelse af indtægter og udgifter 2016 fremsendt inden mødet blev gennemgået v/Jakob. 

Resultatet af de enkelte poster blev drøftet undervejs - Ken tager hovedpunkter med i årsberetning.  

Bestyrelsen godkender det forelagte regnskab med få justeringer, som hermed kan sendes til revision.  

Restancer på medlemskontingent 2. halvår 2016 blev gennemgået – vi er i gang med at inddrive de sidste 

via afdelingslederne (Jakob, Lars).   

Nyt system til registrering og betaling v/indmeldelse under vejs - kursus d. 12/1 (Lars, Jakob). 

 

2. Status - Ordinær Generalforsamling 2017 d. 8/2 

Kandidat til ordstyrer kontaktes (Ken). Revisor- og revisor-suppleant kandidater 2017 kontaktes (Lars). 

Invitation udsendes jvfr. vedtægter til foreningens medlemmer, senest d. 25/1 (Ken) - Vive, Lars og Jakob 

genopstiller. 

 

3. Budget 2017 

Drøftelse ud fra udviklingsønsker og forventet årsresultat. Jakob laver udkast til budget, og vi tager som de 

to foregående år en dialog med de afdelingsansvarlige. Dato: Mandag d. 16/1 kl. 19:30, Ken kalder ind. 

 

4. Festival-nyt 

Proces med Roskilde Festival kører efter planen. Infomøde for alle interesserede inviteret til tirsdag d. 10/1. 

Ken, Vive og Niels Eilersen forbereder en præsentation til dette. Vi reklamerer også på hjemmeside m.m. - 

skal bruge 64 frivillige til vagter, samt donationer af køleskabe, møbler mm , og hjælp til praktiske forhold. 

Man skal være fyldt 18 år for at være med som frivillig til dette arbejde, der ellers er en god tjans i tørvejr 

og under gode forhold! 

 

 



 
 

 
 

5. Samarbejdsmøde med HVB og kommune 

Første møde udskudt igen. RPF's  input med punkter til drøftelse er delt med kommunen og HVB (Uffe). 

Næste møde er formentlig i februar. 

 

6. Lokale i Himmelevhallen 

Fungerer og benyttes allerede flittigt! Vi deler lokalet med HVI-håndbold, via fælles holdsport-kalender.  

Men vi efterlyser en permanent og mere fast aftale med Roskilde Kongrescenter, der driver hallen - deres 

ledelse er kontaktet i fællesskab med HVI's bestyrelse. Vigtigt for RPF med at opnå et mødested med 

"klubidentitet", der samtidig kan givefølelse af ansvar og lyst til at udvikle på stedet. 

 

7. Idrætsfacilitetspulje 

Uffe er ved at samle et nyt forslag sammen til politikerne. Fristen er d. 15/1 2017. 

  

8. Projekt ”Piger-igang” 

Ingen opdateringer, men vi fortsætter og taler også med de afdelingsansvarlige på mødet d. 16/1. 

 

9. Indendørsstævne marts 2017 

Møde afholdt med forældregruppe af blandet U9/10 og U13, som er hjulpet i gang af 2016-arrangør.  

Ken er kontaktperson fra bestyrelsens side, men gruppen forventes af være selvkørende med projektet fra 

januar 2017. 

 

8. Eventuelt 

Old Girls til DGI's turningeringsrækker:  OG Truppen ønsker at prøve en sæson i DGI's turnering i stedet for 

DBU. Sportslig ledelse OK med dette, men netop kun for denne årgang som undtagelse. DGI medlemsskab 

er gratis for foreningerne det første år. Bestyrelsen godkender - Ken kontakter DGI med indmeldelse. 

Div. datoer ud over ovennævnte: 

18/1: RPF & DBU-Ungdom dialogmøde (Jakob / Ken) 

27/1:  Roskilde Idrætsfest (Uffe, Ken?) 

4/2:  Delegeret-møde DBU-Sjælland d. 4/2 (Ken) 

11/2 : RPF-Trænerhygge d. 11/2 (Alle) 


