
 
 

 
 

Referat - Bestyrelsesmøde 

Tid & Sted: Torsdag d. 21. august kl. 19:30-21:15 hos Ken 

Deltagere: Sanne, Karen, Per, Jakob og Ken 

  

 1. Møde med kommunen og HVB d. 14/8-2014 

Ken var til møde med Roskilde Kultur & Idræt og HVB’s formand torsdag d. 14/8. Mødet varede ca. 1 time 

og forløb i god ro og orden, og kommunen har fremsendt en skriftlig aftale, der underskrives af alle 3 

parter. Kommunen forventer, at aftalen administreres med ”sund fornuft” af begge klubber. 

RPF’s rettigheder ift aktive medlemstal til spilleflader, omklædning og opbevaringsrum sikres. Desuden 

reklameplads på bander. Kommunen og HVB har derudover en aftale i forvejen for brug af klubhus som 

helhed (uden RPF).  

Konklusion: Vi søger mødelokale og fælles-lokaler udenfor klubhuset, men kan søge lokaletilskud. 

Forskellige ideer blev vendt - Sanne og Ken undersøger mulighederne. 

Aftale vedr. klubhus fortolkes af kommunen som, at RPF ikke må hænge klub-logo eller sponsortavler på 

klubhuset. Det er aftalt, at RPF må komme med alternativ forslag til skiltning ved klubhuset, til godkendelse 

af kommunen. Vi sætter dette på agenda internt blandt medlemmerne i efteråret. 

 

2. Plan / overblik for efterår 2014 

Åbningsfesten d. 15/8 blev en succés, både for arrangører og deltagere! Logistik m.m. gik op - vi fik ikke 

generet et decideret overskud, men har heller ikke ”tabt” på dette event, som havde tilslutning fra over 200 

mennesker blandt medlemmerne og deres familier  

Vi holder en ”Efterårs-camp” i september, som en fortsættelse af ”Udvalgs-camp’en” i maj. Formålet bliver 

at få fremlagt og prioriteret de store og små initiativer, vi har i pipe – og ideelt set, at sende projekter ”i 

udbud”, så medlemmer og forældre kan byde ind.  

Desuden søger vi input til forretningsordenen, f.eks. hvordan fælles sponsor-midler opnås og prioriteres. 

Alle afdelingsansvarlige og træner/ledere bør deltage, men godt hvis hver årgang repræsenteres med flere 

interesserede – det vil vi opfordre til. 

Tid & sted: Onsdag d. 10/9 kl. 18:30-20:30 i kantinen ovenpå Trekroner-hallen. 

Ken book’er lokale og sender en idé-liste til bestyrelsen i næste uge, så vi kan sende en invitation ud, i 

slutning af næste uge. 

 

 



 
 

 
 

”Friday Night Skills” starter op – åben for alle U12-U14; det er gratis for RPF-medlemmer, men koster 300 

kr. for ikke-medlemmer udefra. 

Per arbejder på Målmandstræning for de ældste U15-DS – de yngre årgange er foreløbig dækket ind på 

”Friday Night Skills”. 

Ellers er det Vejle-turen d. 13/9 der er i fokus, Sanne har rykket for tilmeldinger allerede, og Ken påminder 

om turen i nyhedsbrev fredag. Bus er arrangeret, alt efter tilmelding ser vi på muligheder for 

træningskamp.  

Ungdoms-trænerne planlægger i øvrigt ”fælles-træning” mellem afdelingerne, ved at træne sammen ”stor-

&-lille”-årgange, én gang om måneden inkl. spisning. Bestyrelsen bifalder dette intiativ, som helt klart er en 

god idé til at få medlemmerne til at se hinanden. 

 

3. Status på økonomi 

Samlet set ”står vi igennem efteråret”. Vi har officielt har nået medlem nr. 200 - sådan! 

Kontingent via overførsler er administrativt tungt. Vi overvejer at anvende PBS ved næste kontingent-

betaling, da det vil lette byrden - og gøre det lettere for medlemmerne også. Total-omkostningen bør dog 

først undersøges – PBS indbefatter bl.a. 5 kr. i gebyr pr. indbetaling. 

 

4. Sponsorstatus + midler fra kommunal opstartspulje + fonde 

Der er sponsorer til alle kampsæt, men vi mangler sponsor til udebanetrøjer (farve: sort) – dette bør som 

minimum gælde U15-U19 og DS, som evt. deler et par sæt. Jakob organiserer dette. 

Enkelte årgange har fundet sponsor og delvis selv finansieret Diadora træningsdragter – vi arbejder på en 

fælles løsning for resten af årgangene; Sanne har mulig sponsor-emne, som kan give et delvist tilskud. 

Kommunalt tilskud fra opstartspulje er ansøgt pr. d.d. - Kommunens udvalg mødes næste gang d. 15/9. 

Driftstilskud kan først opnås fra februar/marts 2015. 

Vi skal klart søge private fonde også; Sanne undersøger dette forud for ”efterårs-camp” + bestyrelsesmøde 

d. 10/9, hvor vi samler op. 

 

5. Kommunikation – bestyrelsens feedback & input til komm.udvalg mht strategi 

Dette punkt udgik grundet tidsmangel.  

 



 
 

 
 

Relateret info: Per undersøger muligheder med lokale medier (Ken har allerede mail fra et medie –

fremsender dette til Per efter mødet). 

 

6. Eventuelt + næste møde 

Tina ønsker at forlade bestyrelsen, af rent personlige årsager, Ken har talt med hende på telefon. Karen 

(p.t. suppleant) tiltræder pr. d.d. som tilforordnet medlem – vi overvejer / opfordrer kandidater i løbet af 

efteråret. Det kan f.eks. være blandt de yngste’s forældre og/eller blandt senior-spillere. Mette fortsætter 

som suppleant. Jakob opdaterer organisation på hjemmesiden. 

Per opdaterer vedtægter jvfr. mødereferat fra ekstraordinær GF i juni, og sender til Jakob/René for upload 

på hjemmeside (referat er allerede på hjemmeside). 

Ken udsender nyhedsbrev i morgen fredag via de afdelingsansvarlige. Her nævnes bl.a. også at Dansk 

Revision i Roskilde er blevet RPF-klubsponsor! 

 

Næste bestyrelsesmøde ligger i forlængelse af ”Efterårs-camp” d. 10/9. 


