Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Torsdag d. 2. november 2017 kl. 19:00-21:00 i Himmelevhallens cafeteria
Deltagere: Vive, Signe, Lars, Jakob, Ken

1. Afslutning af året + Budget 2018
Lars gennemgik status på udgiftsposter ift budget 2017. Der er yderst få kontingent restancer. Lars rykker
for de indtægter, vi har udestående, sikrer udbetalinger i henhold til indgåede aftaler, og aftaler møde med
revisor om årsafslutning i december.
Budget-udkast tages op på næste møde, og vi sikrer input på klubtrappen i januar.
Vi beslutter at melde os ud af DGI i 2018, da ingen hold længere spiller i deres turneringer.
Vigtige dato’er frem mod ordinær Generalforsamling:
Budget til næste bestyrelsesmøde d. 5/12
”Klubtrappe”-møde d. 9/1 (med bestyrelsesmøde i forlængelse)
Budget + Regnskab udsendes senest d. 23/1
Generalforsamling: Tirsdag d. 6/2
– alle tjekker kalender senest til næste møde

2. Sportsligt nyt
Sportschef-stilling opslået og rundsendt i uge 42 - der har løbende været holdt interview m. Kandidater.
Ken orienterede om indtrykket fra samtalerne - fristen udløber d. 3/11. Hvis alt går efter planen kan vi
ansætte og annoncere indenfor 1-2 uger, så ny sportschef tiltræder d. 1/12.
Der er arrangeret ”Leg dig til Landsholdet” og ”Foldbold og Motorik” DBU-kurser d. 19/11. Flere trænere
deltager søndagen inden på DBU’s ”Børnefodboldens Basis” med FC Roskilde.
Uffe er ved at skaffe nøgler til det nye LED-banelys, så vores trænere selv kan tænde for det.

3. Diverse nyt fra afdelingerne
Ken, Signe og Jakob orienterede med diverse fra de enkelte afdelinger. Vintersæson er i gang, men der har
været en ”hale” af kampe på den anden side af efterårsferien grundet flere hold kombineret m aflysninger
pga våde baner gennem efteråret.

Vi har en del transport og logistik, i forbindelse med at nogle af pigerne er henvist til at træne delvist i
Jyllinge og Viby.

4. Fælles arrrangementer
U13+U16 er gået fælles om RPF-indendørsstævnet som er d. 10.-11. marts 2018 i Trekronerhallen.
Julearrangement er aflyst – vi har ikke kunne nå at få det organiseret, men Uffe taler med et par forældrefrivillige d. 6/11 om hvad vi ellers har af ideer for foråret.

5. Klublokale og opbevaring
Der er intet nyt, desværre, bortset fra mindre forbedringer i cafeteriaet. En gruppe forældre vil rejse sagen
igen overfor lokalpolitikerne, ud fra de løfter og tilkendegivelser, der blev givet i sept.-okt.

6. Næste møde
Tirsdag d. 5/12 kl. 19.

