Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Onsdag d. 3. februar 2016 kl. 20:00-21:30 i Trekronerhallen
Deltagere: Per, Jakob, Vive og Ken (Bestyrelsen) samt Lars Brøgger og Uffe Laursen (U15)

Pkt. 1. Regnskab & resultat 2015 samt årsberetning
Regnskab 2015 er fremsendt til revisor (revision foregår p.t.).
Jakob gennemgik udgiftsposter for hver konto for kommentarer og drøftelse.
Bestyrelsen kan godkende det foreløbige resultat som fremlagt på mødet, men afventer revisors
påtegnelse. Inden udsendelse til generalforsamlingen tilføjes noter med forklaringer for de konti, hvor
udgifterne er sammensatte (Jakob). Der henvises til disse noter i den endelige årsberetning (Ken).

Pkt. 2. Behandling af evt. indkomne forslag til ordinær generalforsamling jvfr. vedtægter
Der er ikke indkommet forslag.

Pkt. 3. Budget 2016
Jakob gennemgik alle indtægts- og udgiftsposter i budgetforslaget, for kommentarer, drøftelse og
justeringer ud fra kendt viden og de input, der tidligt i januar blev afholdt møde med alle afdelingsledere.
Referat fra dette møde er udsendt særskilt, og vi har prøvet bedst muligt at tage hensyn til forslagene i
2016-budget, i forhold til de kendte udgifter vi ellers står over for fælles.
Bemærkninger og tilføjelser opsummeres ved fremlæggelse på generalforsamlingen (Ken).

Pkt. 4 Eventuelt





Roskilde Pigefodbold har ved Idrætsfesten d. 29. januar fået overrakt støttebevis på 10.000 kr. til
træneruddannelse fra Talent- & Udviklingspuljen. Vi takker endnu engang for udvælgelsen!
Vi søger efter en ny Dame Senior-træner, og kører løbende samtaler hvor også spillerne inddrages,
og har fortsat også prioritet på ny U17-assistent- samt U19-træner. Dame Senior er for nuværende
tilbudt at træne sammen med U19, hvilket er startet fra mandag uge 5.
DS-holdet har klaret sig godt i DBU Futsal-turneringen og kan muligvis spille sig til "Final Four" DM i
Hjørring 20.-21. februar. Bestyrelsen har modtaget et foreløbigt budget for turen, og stiller sig
parat til at støtte pigerne med op til 7.000 kr. til turen, så fremt holdet formår at kvalificerer sig.
(Turen er desuden berettiget til transporttilskud jvfr. DBU-regler).




Vi har med Uffe's hjælp fået formuleret og indsendt ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen vedr. fælles
RPF-klubhus, og håber på nyt fra politikerne i Kultur- & Idrætsudvalget senere i foråret.
Aftale med Sportsmassør er ved at falde på plads, og vi forventer at kunne præsentere den
brugerbetalte ordning i forbindelse med generalforsamlingen.

Næste bestyrelsesmøde: Aftales efter den ordinære Generalforsamling d. 9. februar 2016.

