Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Tirsdag d. 9. januar 2018 kl. 20:00-22:00 i Himmelevhallens cafeteria
Deltagere: Vive, Lars, Uffe, Ken, Signe

1. Status på årgangene og sportsligt udvalg (v/sportschef Martin Hejl)
U18's træner har sagt op med året udgang. Martin har holdt møde med 10 spillere og afdelingslederen sidst
i december og drøftet spillernes motivation og mål for det kommende halvår. Martin fremlagde et
løsningsforslag, som indbefatter ændringer på årgangene over og under U18. Bestyrelsen godkender og
støtter forslaget - Martins næste møde med U18 er d. 18/1, og en fra bestyrelsen deltager.
Der mangler fortsat en cheftræner til U14, som vi også leder efter. Stilling slås op i januar.
Martin, Ken, Sign og Vive var også med til Kvindeseniors møde dagen inden, og orienterede om deres
indtryk.
Martin har indkaldt alle trænere til første sportsligt udvalgsmøde d. 25/1-2018, her vil bl.a. blive drøftet
banetider og andre indviduelle og fælles sportslige mål og rammer for foråret.
Der er ønske fra flere afdelinger om en fælles tur til et større stævne én gang om året, dette vil også blive
drøftet på udvalgsmødet.
2. Elitesportsaftale - mål og næste skridt ift ansøgning
Roskilde Kommunes Talent- og Eliteråd har før jul udsendt materiale og orientering for de kommende års
elitesportsaftaler, som idrætsforeningerne kan søge om at indgå med kommunen. Der er tale om en 3-årig
aftale, der vil løbe fra efteråret 2018. Fristen for at ansøge er d. 25/1. Uffe og Martin har arbejdet på et
forslag, der tager udgangpunkt i mål om U18 DM licens til Roskilde Pigefodbold senest i 2021.
Udviklingsprojektet skal beskrives, så vi kan sætte økonomi på, da det også vil have indflydelse på det 2018
budget, vi lægger nu.
Bestyrelsen godkender at Martin og Uffe fortsætter arbejdet, og inddrager relevante ressourcer i klubben
til at gøre forslaget færdigt.

3. Budget 2018
Op til dette møde blev der afholdt årligt "Klubtrappemøde" med alle afdelinger, som dels havde givet
skriftligt input i forvejen, dels med bordet-rundt og dialog om, hvad vi ønsker at udvikle og justere på de
interne rammer til afdelingerne.
Ud fra dette input beslutter vi at færdiggøre et budgetforslag til fremlæggelse på generalforsamlingen med
bl.a.:






Opjustering i kontingent (+50 kr. / halvår)
Afd.penge kun til de yngste årgange, der ikke har lønnede trænere (U7-U13)
Yderligere mål for indtægt i klubsponsorater 2018 (+30 kDKK)
Afsætte penge til Eliteprojekt

4. Planlægning af Ordinær GF, køreplan
Ken orienterede om en kandidat blandt forældre til en spiller, der gerne vil stille op til valg til bestyrelsen,
og yderligere har vi ideer til kandidater, vi vil opfordre til at stille op. Ken finder en ordstyrer.
Indkaldelse med regnskab og budgetforslag skal udsendes senest d. 23. januar.
Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 6. februar kl. 19 i Himmelevhallens cafeteria, vi spørger rundt
omkring om der evt. er ideer til et oplæg, der kan være "trækplaster" for aftenen.

5. Projekt Styrke (bestyrelsen orienteret på mail inden jul)
Projektet går kort fortalt ud på et samarbejde, hvor Roskilde Pigefodbold, DBU, Boligselskabet Sjælland og
Foreningen Styrke går sammen i et målrettet projekt, for at få flere piger fra de boligsociale områder i
Roskilde i til at spille fodbold i klub.
Ken forklarede om projektets muligheder og rammer, vi blev enige om at Signe og Ken går videre med at
tage en dialog med trænere og holdledere i de pågældende RPF-årgange.

7. Aftale med tøjsponsor
Nuværende aftale med Diadora udløber til sommer, Lars og Jakob tager fat i Diadora, og der er desuden
nedsat et lille udvalg til at se på hvad der generelt er af muligheder.

8. Diverse kommende dato'er (se vedhæftet - overvej gerne)
DBU formandslounge d. 17/1 - Vive tager afsted sammen med en fra U7/U8/U9
Høring nyt stadion i Rådmandshaven d. 22/1 - Ken deltager
DBU Sjælland delegeret møde 2018 d. 3/2 - Ken deltager

9. Diverse / bordet rundt
Vive orienterede fra KS-møde vedr. fysioterapeut fast tilknyttet klubben, på stedet og gerne fast kl. 1718:30 før mandagstræning, som et tilbud rettet især til U16-U18-Senior. Vive fortsætter dialogen ud fra
bestyrelsens input som vi gav på mødet.

