Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Lørdag d. 25.august 2018 kl. 9-11:30 i Badmintonhallens cafeteria
Deltagere: Vive, Signe, Søren, Lars, Uffe, Martin og Ken

1. Økonomi og status på medlemmer/kontingent efter ferien (Lars)
284 medlemmer efter ferien - tilgange overgår udmeldte. Fortsat lidt kontingent-restancer
spredt ud over årgangene. Lars rykker for dette med en 1 uges varsel fra på mandag d. 27/8.
Grundet automatik i systemet blev opkrævninger sendt ud for tidligt og uden mulighed for at
tilmeldes sig betalingsservice. Lars slår automatik fra, men gør det muligt at nye medlemmer
kan melde sig til betalingsservicen allerede nu løbende, og kan så manuelt sætte det på ved
næste halvårlige opkrævning til foråret.
Pigecamp blev afviklet med lidt færre deltagere end sidste år, men forholdsmæssigt med OK
resultat økonomisk. Erfamøde sættes op med Michael Andersen. Ken laver en note til sig selv
om dette til januar 2019.
Sommerfest gik godt, og økonomien gik op også her.
Materialeudgifter er på budget for halvåret.

2. Roskilde Festival, hvordan det gik og afregning med RF (Vive)
Er gået godt, vi forventer udbetaling i henhold til kontrakt. Lidt mindre udgifter til mad og
dermed overskud i lighed med 2017. Vive går til 2018 "afviklingsmøde" med Roskilde Festival
senere i september.

3. Sportschefens status med div. forslag og spørgsmål til bestyrelsen (Martin)
Trænersituation og åbne stillinger / nyansættelser på vej: Martin gennemgik alle årgange. Vi
mangler især træner-kræfter til U14, U16 og DS-2.
Sportsligt er sæson i gang for alle hold nu. Kvindesenior fik op til ferien plads i Øst-rækken.
Ny keepertræner, Leon, er startet og bemærker stor spredning i niveau og alder. Vi vil gerne
fokusere på udviklingen for flest mulig der vil, men "klubtrappen" tilsiger kun keeper træning
fra U13 og op. Forskellige muligheder drøftet, som Martin går videre med.

Uddannelse - C-kurset kører disse uger og det går godt. Næste skridt: C2-træner kursus, men
dette er aldersrettet – så skal vi gå sammen med andre klubber? 5.650 kr. / kursus. Ken
skriver ud og spørger naboklubberne.
"Vindermentalitet" / eliteprojekt med kommunen er endeligt godkendt politisk, starter d. 17/9,
og RPF er med - super! Martin forelagde ideer til hvordan vi går videre og bestyrelsen gav OK
til dette.

4. Materialer, Sport24 setup og forslag til trænerpakker (Søren)
Vi er ovre på det nye setup, og flere afdelinger er med sponsor-hjælp i gang med at bestille
Puma-tøj til spillerne via Sport24. Kvindesenior er på jagt efter sponsor også til nye sæt til
dem, dette tages også med i kommunikation om at RPF fortsat søger en hoved-sponsor til
klubben.
Trænerpakke blev drøftet, vi har delvis dækning fra Dansk Revision og vil desuden se om vi
kan finde en fond at søge. Bestyrelsen enig om at doble sponsorbidrag - Søren undersøger om
vi kan forhandle en pris med tryk inden for den ramme.
Farve på udebanetrøje: Hvid og Turkis er foreslået. Hvid foreslået selvom vi fra starten har
skrevet og udelukket denne, da hvide trøjer dels er sarte, dels har tendens til at blive
gennemsigtige i regnvejr og derfor i 2014 blev fravalgt. Den turkise farve, der er foreslået er
flot men desværre ikke standard. Den nærmeste vi reelt kan får i Puma's sortiment er lyseblå,
og må vurderes at ligger for tæt på den almindelige RPF-blå. (...) Efter drøftelse på mødet
vælger bestyrelsen at sende to farver, bordeaux og orange til afstemning blandt
medlemmerne. Søren skriver ud.

5. Lokale- og opbevaring situation (Uffe, Ken)
Uffe og Ken gav seneste status om lokale og opbevaring som der også er skrevet ud til alle
medlemmer om. Der er møde d. 29/8 som kommunens administration har indkaldt til, inden et
nyt forslag skal foreligges politikerne i K&I udvalget til oktober/november.Der er også netop
kommet et arkitektforslag til at udvide opbevaringen, som Uffe er i dialog med forvaltningen
om.
6. Diverse





Motionsforløb med skolerne kører måske igen, to skoler har uformelt henvendt sig til Signe. Ken
skriver kommunen om hvad status er på næste runde.
Styrke – Ken ringer / skriver og hører om status efter ferien.
Boligselskabet efterlyser vores trænings tider – Vive skriver til dem.

7. Næste møde: Ken sender forslag ud med referat.

