Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Torsdag d. 14. april 2016 kl. 19-21 i Åhusenes fælleshus
Deltagere: Uffe, Pernille, Jakob, Vive, Lars Brøgger og Ken

1. Kommunikation
Youtube reporter Signe Munk er ansat, der er købt kamera - vi er i gang! Selv bestyrelsen er nu filmet 
Signe får også adgang til at ligge link til videoer på facebook, Vive/Jakob sørger for adgang.
Nyhedsbrev for april gøres klar til at blive sendt ud (Uffe), og vi er igen startet på fast rapportering om
kampe før og efter hver weekend (Vive) nu hvor sæsonen er startet op.
Vigtigt at afdelinger fortsat kommer med korte nyheder og kampreferater + billeder til
fb@roskildepigefodbold.dk. Vi gør opmærksom på dette i nyhedsbrevet ved f.eks. at sætte 2-3 af
månedens fb-historier i brevet.

2. Sportslig ledelse (punkt udgik på sidste møde)
Det sportslige udvalgs virke til dato blev opsummeret, og vi drøftede mulige tiltag / ændringer i
opgavefordelinger m.m. Bestyrelsen inviterer sig selv med til dialog med alle trænerne på næste
udvalgsmøde d. 28. april.
Der er kommet assistent-trænere på U13 og U15, og vi er i proces med at finde de øvrige assistenter til U17
& DS. Forskellige alternativer til at opsøge kandidater blev drøftet, bl.a. er Ken ved at undersøge via
uddannelsesinstitutioner omkring klubben.

3. "Leveregler" for træner/ledere
Da nye trænere er kommet til, og flere forhåbentlig snart på vej til klubben, drøftede vi, hvordan et sæt
leveregler for alle RPF's ansatte trænere og alle frivillige kan udformes, og hvad de skal indeholde i
forlængelse af vores værdier "Glæde - Vilje - Udvikling - Holdet". Uffe skriver et forslag og sender rundt.

4. Klubhus
Vi har fået brev med officielt afslag fra Kultur- & Idrætsudvalget på vores ansøgning om klubhus, med
begrundelse om at RPF allerede har lignende lokaler(?). Ken og Uffe er ved at få et møde i stand med de
rette instanser / beslutningstagere.

5. Øvrige aktiviteter planlagt:


Sommerfest planlægning - d. 18. april: Foreløbig har 2 afdelinger meldt sig med repræsentanter til
festudvalget; vi starter op og rykker for om flere vil være med, via afdelingslederne.



Sponsorudvalg - d. 20. april: Der er udsendt åben invitation til møde d. 20. april af Pernille og Uffe,
og der er god interesse.



Forum for afdelingsansvarslige - d. 28. april: Lars B har indkaldt og udsendt agenda.



Fællesspisning for træner/ledere - d. 20. maj: Pernille har sendt invitation ud til alle, og arrangeret
lidt mad udefra.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 12. maj kl. 19:00 i Åhusenes fælleshus.

