Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Torsdag d. 3. marts 2016 kl. 19:00-20:30 i Åhusenes fælleshus
Deltagere: Uffe, Pernille, Jakob, Vive, Lars Brøgger, Lars Knudsen og Ken

1. Velkommen
Bestyrelsen er pr. d. 9/2 2016 valgt til :
Ken Johannesson (Formand), Jakob Havsager (Kasserer), Uffe Laursen, Pernille Byrgesen, Michelle Vive
Nielsen, samt Lars Brøgger og Lars Knudsen (begge suppleanter)
Velkommen alle, vi glæder os til at tage fat på en ny periode!

2. Kort bordet rundt med indtryk fra Generalforsamlingen (se referat på hjemmeside)
Generelt indtryk: Pænt fremmøde til GF, med en aktiv debat med input og forslag blandt forældre, spillere
og trænere. Værd at overveje at gentage formatet til næste år.
Ken noterede observationer og tanker ned, og vi sætter dette på dagsorden for arbejdsmødet d. 12/3.
Kommunikation og bestyrelsens synlighed er et konkret tema; vi beslutter allerede at øge frekvens i
nyheder, startende med "Månedens gode historie" som fast punkt på bestyrelsesmøderne.

3. Afdelings- & Sportslig status primo marts 2016
OBS: Det Sportslige Udvalg afholder månedsmøde parallelt d.d. som vi af gode grunde ikke kender
resultatet af, men Ken gav en kort redegørelse med status og de vigtigste sportslige begivenheder:






Dame Senior fik en god tur til Futsal Final Four DM i Hjørring. Turen var som besluttet på
bestyrelsesmøde d. 3/2 delvist finansieret med tilskud fra klubben og DBU, og førte ikke til
medaljer men dog en flot 4. plads!
U19 vandt Sjællandsmesterskabet i Futsal d. 28/1, og sikrede dermed endnu en flot pokal til et
kommende klubhus! Oldgirls fik ditto sølvmedalje, også flot.
U17 er i kraft af weekendens resultater kommet med i Final Four i Futsal DM i Skanderborg. Turen
er uden overnatning, men er berettiget til transporttilskud fra DBU.
DBU Sjælland og DBU København er i fællesskab blevet enige om at følge omlægningen i den
landsdækkende turnering, som fra efteråret 2016 bliver U16 - U18 - Dame Senior. Sportschefen har
derfor indstillet, at RPF i forbindelse med nært forestående DS-trænerskifte slår truppen sammen
med U19, så de lidt over 30 spillere træner fælles og udtages til kamp ud fra gældende kriterier,
bl.a. fremmøde ved træning. Vi kører frem efter denne plan, med tydelig kommunikation til alle
spillerne.



Der har i de seneste dage været afholdt samtale med et par DS-cheftræner kandidater, - det ser
lovende ud. Bestyrelsen drøftede og godkendte ramme for aflønning med henblik på at lukke
kontrakt inden for 1-2 uger.

4. On-going projekt om værdier i forbindelse med U19 & DS samarbejde.
Sammenlægningen mellem de to årgange under pkt. 3 har ledt til en god drøftelse af værdier, som ramme
for sportslige prioriteter for ældste årgange - Jakob orienterede om dette. U15's træner samt trænere og
anførere på U17, U19 og DS er inddraget, og de øvrige årgang orienteres på igangværende sportsligt
udvalgsmøde.
Jakob forventer at kunne præsentere et mere konkret oplæg på det kommende arbejdsmøde i bestyrelsen.
(Det vil vi starte med d. 12/3, og forhåbentligt kan resultatet bruges bredere for hele klubben).

5. Klubhus nyt
Der har d. 2/3 været afholdt møde i Kultur & Idrætsudvalget. Vi må kort konstatere, at politikerne har valgt
ikke at prioritere midler fra Idrætsfacilitetspuljen til et RPF-klubhus.
Udvalgets referat findes på:
http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/kultur-og-idraetsudvalget-02-03-2016-kl-1730
(Se pkt. 43). Ken kontakter forvaltningen for at høre mere om baggrunden for beslutningen, og hvad der
evt. er af muligheder for at dække vores udtalte behov.

6. Sponsorer - potentiel aftale med en klubsponsor
Oplægget ser positivt ud, men bør justeres til og fra RPF's side kobles konkret på et eller flere events/tiltag i
1. halvår 2016, så sponsoren også kan få den rette synlighed fra starten. Sponsorat f.eks. i forbindelse med
en afslutningsfest vil være oplagt at få tænkt med ind.

7. Eventuelt
Pernille skriver ud med dato for sommerfest allerede nu, så afdelingerne kan tage hensyn til dette i
forbindelse med, at program for udendørsturnering kommer snart. Foreløbigt oplæg: Lørdag d. 11. juni.

Næste møde er lørdag d. 12/3 kl. 8:00-11:00 i Åhusenes fælleshus.

