
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted:  Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 19:30-21 i Himmelevhallens cafeteria 

Deltagere: Vive, Tina, Signe, Søren, Lars, Ken 

 

Først af alt: Velkommen til den nye bestyrelse! 

 

1. Status på økonomi (Lars) 

Kontingentopkrævninger for forår 2018 er udsendt, frist var d. 27/2  – flere har betalt, men vi har d.d. også 

nogen restancer, delvist afdelingsvis. Lars rykker, og vi har skrevet på facebook også. 

Vi talte om muligheder for abonnement a la ”Betalingsservice”, der giver klubben ret til at opkræve, efter 

advisering. Vi slår dette til inden næste opkrævning i august 2018 (Lars).  

Til august vil vi også forsøge at ”time” opkrævning tættere på lønnings og SU-dag (Lars). 

Tøj-fakturaer er afstemt på mødet, Lars taler med Diadora. 

Tøjbestilling / håndtering fremadrettet, vi drøftede det praktiske i dette – Søren tager opgaven over fra 

Jakob Havsager (Ken skriver til Jakob). Søren har kaldt til Tøjsponsor-møde d. 6/3. 

DBU-postkassen – Martin Hejl bliver den nye administrator af indkommende post (Ken skriver til Jakob). 

 

2. Sportlig status & div. årgangsting (Martin ikke med denne gang) 

Martin havde sendt sine input inden mødet, hvilket bestyrelsen drøftede. Ken bringer svar tilbage, når 

Martin er hjemme igen fra ferie. 

Det er aftalt at Martin selv foreløbig overtager træningen af U14 efter vinterferien, men højest prioritet er 

at få ansat en ny fast træner til U14. 

Martin har indkaldt cheftrænerne til sportsligt udvalgsmøde d. 15/3. 

Eliteprojekt: Det ser ikke ud til at kommunens Talent- & Eliteudvalg har indstillet os til godkendelse af 

politikerne. Ærgeligt, men vi forventer at holde fast i projektet. Ken viste en lille præsentation på power 

point som er lavet og delt med Martin og Uffe. 

Ken orienterede kort fra samarbejdsmøde med FCR, inkl. Hvalsø IF, Jyllinge FC og RB 1906. Positivt med 

dialog med omegnsklubber også, og der afholdes møde igen d. 5/6. Der er bl.a. drøftet fælles initiativer, 

som Ken tager op med sportschefen efterfølgende. 

 

 



 
 

 
 

3. Status banefordeling forår 2018 (Uffe) 

Uffe deltog ikke på mødet, men Ken oplyste at Uffe er på sagen og driver dette sammen med sportschefen, 

og deltager bl.a. på møde med kommunen d. 8/3. 

 

4. Kultur & Idrætsudvalget, hvordan kommer vi i dialog (Tina) 

Vi diskuterede forskellige ideer og planer - Tina laver et bud og sender til Ken og Uffe. 

 

5. Årskalender 2018-2019 (Alle) 

2018: 

10/3 Indendørsstævne (U13+U16) 

3/5 DBU Pigeraket (Søren, Signe) 

24/6 Sommerfest (- ? ... Festudvalg skal etableres) 

30/6-8/7 Festival-garderober (Vive m.fl. - opstartsmøde d. 1/3) 

2/7-6/7 Pigecamp 2018 (sammen med Bolduniverset.dk) 

Der tales i afdelingerne om fælles ture, bl.a. Vildbjerg Cup og Kronborg Cup. Vi lader afdelingerne selv 

koordinere og sponsere, men bestyrelsen er klar til hvis klubben skal søge fonde eller legater, ud fra den 

betingelse, at der er flere afdelinger, der koordineret tager af sted, fælles. 

 

2019: 

Største ønske fra afdelinger og trænere er, at klubben arrangerer fælles tur i 2019. Søren laver 3 

overordnede forslag med modellerne: "sammen med en større klub", "alene, men som klub", "store på ét 

stævne, små på et andet stævne" 

 

6. Diverse nyheder / opsamling (Alle) 

- Sponsor, strategi og prospekt: Ken viste et forslag, i forbindelse med "Eliteprojekt", men omhandlende 

hele klubben og som også kan bruges ved sponsorater m.m. 

- Klub-udviklingsdag i foråret: Ud fra prospekt at invitere alle interesserede medlemmer samt gæster fra en 

anden klub med erfaring til at idé-udvikle på fremtiden for RPF. 

- Fonde - aftale hvad vi søger, og til hvilke formål: Signe har fundet et par kandidater vi vil forsøge os med, 

bl.a. i forbindelse med "Projekt Styrke" i foråret. 

 


