Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Torsdag d. 12. maj 2016 kl. 19-21 i Åhusenes fælleshus
Deltagere: Uffe, Pernille, Vive, Lars Brøgger og Ken

1. Sportslig ledelse
Vi samlede op på indtryk fra dialog med trænerne udvalgsmødet d. 28/4. Opgaverne vi har under én person
i dag bør deles ud på flere, Ken arbejder på et forslag, men det er ikke klar. Vi tager en midtvejs-snak med
trænerne på næste udvalgsmøde (d. 26/5), inden modellen meldes ud før sommer ferien.
Sportschef er i dialog med nuværende U13-, U14- og U15's trænere for at få deres input i forhold til DBUindrangering til sæson 2016/2017, og hvordan vi griber dette praktisk an, så der er en løsning, før vi går på
sommerferie.
Der er fortsat åbne trænerposter, men heldigvis har vi fået henvendelser fra interessante kandidater, som
er under behandling.

2. Klubhus - Møde med Birgit Pedersen og Poul Knopp d. 13. maj
Uffe og Ken skal mødes med formand for Roskilde's Kultur & Idrætsudvalg, Birgit Pedersen (F) og Poul
Knopp Damkjær, chef i kommunens forvaltning på området.
Mødet finder sted på anlægget i Himmelev, med udgangspunkt i det afslag, som vi fik på at søge
Idrætsfacilitetspuljen tidligere i 2016 om at få støtte til at opføre et klubhus.

3. Sponsoroplæg
Uffe har skrevet et nyt og mere forenklet oplæg, som kan bruges af alle når vi "officielt" skal søge
sponsorater blandt firmaer og forældre. Det ser godt ud, blot få rettelser til, og vi kan tage det i brug!
Vi vil i forbindelse med lancering også udskrive en konkurrence mellem alle afdelinger om "Hvem kan skaffe
flest klubsponsorer" med præmie. Uffe laver oplægget færdigt, så vi kan sende det ud.
Der er kommet et interessant forslag fra et par forældre som alternativ til lodsedler, der kan give en god
indtjening hvis alle / mange afdelinger vil være med. Lars B. tager også dette med afdelingslederene.

4. "Leveregler" for træner/ledere
Dette blev startet på sidste møde, og Uffe har på den baggrund lavet et forslag til samværspolitik - det ser
fint ud, og er klar til at sendes ud (gennemgås evt. ved sportsligt udvalgsmøde).

5. Træner-hygge + Sommerfest - status
Pernille har arrangeret mad til træner-hygge d. 20/5 - vi glæder os. Uffe køber drikke.
Sommerfest lørdag d. 11. juni: Der er styr på grill og telte, og programmet er næsten klart. Pernille skriver
ud med praktiske opgaver og beder om frivillige fra afdelingerne.
Leje af diverse maskiner m.m. - Ken.
Vi beder som sidste år alle spillere og trænere om at udpege Årest spiller, -Medspiller etc. efter ens
kriterier, som sendes ud via sportschef, så vi kan hylde dem ved festen!
6. Forum for afdelingsledere (Lars B)
Gruppen mødtes første gang 28/4 - desværre kun med 3 deltagere i alt, forhåbentlig kommer flere næste
gang - d. 26. maj. Punkter til agenda - se bl.a. pkt. 3.-5.
7. Diverse & Næste møde
Nyhedsbrev:
DBU's Pigeraket kommer til RPF i Himmelev lørdag d. 28/5 (vi sætter også dette på hjemmesiden) + pkt. 2.5. ovenfor bør komme med + vi spørger om input fra afdelinger om de har nyheder, der skal med - Uffe.
Pigeraket skal på hjemmesiden - Vive. Der kommer også flyers til skoler m.m. Vi skal have genoptrykt vore
egne flyers - Ken prøver at fidne ud af hvor de er, og sender til Uffe/Vive.
Presse - Paperboy:
Ken og et par spillere er d.d. blevet interviewet til Paperboy-avisen, artikel kommer i til Pinse, med
udgangspunkt i DBU & Trygfondens rapport "Pigernes stemme" om pigefodboldens forhold i DK.

Næste møde:
16. juni kl. 19 - vi finder et sted, da Åhusene er optaget!

