Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 18-20:30 i Himmelevhallens cafeteria
Deltagere: Vive, Tina, Signe, Søren, Lars, Uffe, Ken og Martin

1. Økonomi, status (Lars)
Der er 9 restancer tilbage. Vi rykker afdelingslederne en sidste gang, og ellers udelukke fra kamp. Til
gengæld melder flere afdelinger om tilgang, bl.a. Kvindesenior, som vi skal påminde at få meldt de nye ind.
Lars melder status på kontingent-indtægt til bestyrelsen på mail i den kommende uge.
Vi drøftede kick-back fra Diadora og undersøger at udnytte dette til fælles materialer, sommerfest el.lign.

2. Sportslig status (Martin)
Fokus på at øge trænerkapacitet på U16 rk. 1 , U14 bredde samt U13, der fra foråret spiller Elite-Øst 11mands . Ken går med på DS møde i morgen aften og "reklamerer" på vegne af Martin.
1 keeper på DBU landshold, vi drøftede ekstra målmandstræning. Martin følger den op.

3. Diverse arrangementer - Pigeraket, Sommerfest, Klub-udviklingsdag (alle)

- Pigeraket 3/5 kl. 15-18 – Søren + Signe med Rasmus på U10. Det kører!

- Sommerfest 24/6 – vi holder fast ved dato, der falder sammen med to hjemmekampe.
Skriv ud til "mødregruppen" – Uffe
Book mini-bane m.m. hos "bolduniverset" - Ken
Hovedpunkt på bestyrelsesmødet i maj at iværksætte planlægning i detalje og bede om hjælpe fra flere.

- Klubudviklingsdag – "Sport og Sponsorer" - Ken finder dato og oplægsholder

4. Kontakt med kommunalpolitikerne (Tina, Uffe, Ken)
Ken gensender brev fra K&I i december 2017 til alle i den ny bestyrelse. Vi har ikke hørt nyt siden fra
forvaltningen, Ken følger op.
Uffe undersøger muligheder for bedre opbevaring.

5. Tøjsponsor - status (Ken, Søren)
Søren og Ken orienterede kort.

6. Sponsorstatus (Ken)
Sponsormateriale inkl. udviklingsplan fremvist på sidste møde og er klar til brug, men der er ikke så meget
nyt.
Arrangementer hvor vi vil søge støtte / samarbejdspartnere efterlyses: Sommerfest, Festivalprojekt.

Diverse + næste møde
Høring om nyt stadion – frist d. 21/5 (Ken skriver et forslag til næste møde)
d. 25/4 er der inviteret til et TeamDanmark-møde i auditoriet på Roskilde Rådhus (Ken + Martin går med)
Holdning til holdsammenlægninger, f.eks. U15-U16
Fys-samarbejde, status - Signe skriver til Vive
Web og kommunikation ud fra den ny hjemmeside + hvem står for hvad på facebook m.m. Søren kalder
ind til IT-møde med Vive og Ken

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 16/5 kl. 18:00

