
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted:  13. november 2018, Himmelevhallens cafeteria 

Deltagere: Vive, Signe, Uffe, Søren, Ken + Martin (pkt. 1-3) 

 

 

1. Træneransættelser og sportslig status (Martin): 

U10 - 2 trænere stoppet, skal muligvis have støtte til at aktivere forældre 

U12 – Lukket, Kenneth (frivillig kontrakt jvfr. klubtrappe) 

U14-2 – Lukket, Michael (lønnet) 

U16-2 – Stilling fortsat åben (Martin hjælper, sammen med nogle U16 forældre) 

DS-2  – DS-trup p.t. kun nok til ét hold p.t. grundet rejser, højskoler m.m. 

Keeper – Leon har skaffet en assistent til spidsbelastninger (frivillig på kontrakt) 

U12 og Keeper træner har kun været og hilst på endnu, Martin sørger for kontrakt og sender data til Ken 

mhp indhentelse af børneattest etc. 

RPF har 6 spillere på DBU U14, samt 2 piger på DBU U15. To af spillerne er keepere, som bestyrelsen har 

bevilget at dække billet til et keeper-event i november. 

Flere henvendelser efter sommerferien på især U14 spillere, og fra især 2 licensklubber på Sjælland. Martin 

og Ken kontakter Divisions-forening og giver input ud fra RPF's synspunkt. Har også været til "Fiskeri-møde" 

i DBU Sjælland slut september - stort fremmøde, hvor deltagerne bl.a. gav input til at der opstilles råd og 

kodeks på området. 

U14 har fået sponseret et "Veo"-kamera, der giver mulighed for automatisk spil-analyse. Ken foreslår, at 

klubben støtter med de årlige licenser for 2019 efter tilbud fra producenten, til 3 hold (U14, U16, DS). 

Bestyrelsen OK med dette, men under betingelse af mulighed for opsigelse aftale, hvis der sker noget med 

kameraet eller trænerne alligevel ikke kan bruge det i praksis.  

 

2. Eliteprojekt med Roskilde Kommune 

Signe, Martin og Ken har deltaget i 2. del  tidligere på måneden. Fokus er "Værdier" og " Mission" og 

hvordan de kommer til udtryk i klubben. Bestyrelsen og nøglepersoner / interessenter i klubben skal med i 

næste runde af intern udviklings workshop, som vi har fået til "lektie" at lave. Vi forsøger at afholde dette i 

februar. Konsulenterne fra programmet kommer også på besøg ude i de deltangende klubber. marts-april 

2019. 

 



 
 

 
 

3. Klubtrappe 

Vi rettede til - Martin opdaterer det sidste med trænings-frevkvens for 2. holds spillere, baneplads 

sommer/vinter ift antal spillere, samt det reelle keeper-setup. Trappen behandles med de holdansvarlige 

ca. én måned fra nu (efter d. 4/12). Ken sender indbydelse ud. (Vi beder i samme forbindelse afdelingerne 

om at finde en repræsentant hver til Vildbjerg 2019). 

Vi drøftede hjælpetræner / assistenttræner løn, og hvordan vi skal gøre for 2019 og frem. Nogle træner 

meget, andre mindre af hensyn til egen træning, og uddannelsesniveau er forskelligt. Martin laver en 

Kompetencetrappe for trænerne, som vi kan lønne ud fra, som input til budget. 

 

4. Økonomi og gøre klar til afslutning af året 

Lars forhindret, men  havde sendt et foreløbigt regnskab ud med status fra primo-november, samt de 

udgifter vi kan se komme / har aftalt. Vi aftalte budget for Trænerhyggen d. 16/11 og til det 

julearrangement for alle spillere som trænerne har taget initiativ til (d. 17/12) som vi gør gratis for alle 

medlemmer, der deltager. 

Øvrige justeringer blev aftalt, Ken skriver tilbage til Lars, som også aftaler møde med revisor i forbindelse 

med årsafslutningen. 

Dyneoutlet i uge 40 forløb rigtigt fint med U12, U16 og DS som primus-motor i fællesskab. Pengene fra 

sponsor er på vej og fordeles efter den aftale nøgle, mellem de tre afdelinger. 

 

5. Tøjsponsorer / Indkøb 

Søren gav status. Det fungerer gennemgående godt i forhold til at vi har skiftet leverandør, men med et par 

klager: Én afdeling har fået et kampsæt i forkert størrelser i forhold til det sæt pigerne prøvede, grundet en 

praktisk misforståelse. Det er aftalt med afdelingen hvordan nyt sæt dækkes. En anden afdeling har fundet 

sponsorer og bestilt flere forskellige typer af tøj og udstyr. Det hele med tryk, men som tilbudsgivning, der 

er kørt frem og tilbage på over 50 mails (...) I den forbindelse er endelig omkostning til tryk oversteget 

forventningen, og de har klaget til bestyrelsen. Vi drøftede hvad der kan gøres - Søren svarer til admin. 

Vi drøftede anden fælles udrustning, herunder hjørneflag til kunstgræs, samt udestående "trænerpakker" 

og hvad vi skal bruge penge på til næste år. Vi spørger også om dette ved klubtrappemøde.  

 

6. Status på klublokale og opbevaring 

Der er truffet politisk beslutning om at RPF kan få aftale om klublokale - sådan! Vi har en meget positiv 

dialog med HVI om hvordan vi fælles kan gøre cafeteriaet til et hyggeligt sted at være, og arbejder med at 

få en aftale i dialog med RKIC, der er sat til at fordele fordeling og lave de formelle aftaler med alle klubber i 

Himmelev Idrætspark i december. 



 
 

 
 

Byggeriet af udvidet opbevaringsplads er i gang. Fordelingen kommunen har foreslået betyder dog at RPF 

udvidelse bliver meget begrænset - fra ca. 10 til 17-18 m2, og vi forudser at det ikke er nok. Vi går fra at 

have 3 bure til at have 5 bure; det betyder at holdenes forhold stadig er meget pressede med materialer til 

ca. 60 spillere pr. bur - heraf udrustning til seks 11-mands hold. Og vi har så stadig ikke løsning på 

opbevaring af de ting, der ligger hjemme hos bestyrelsen m.fl. privat, klubbens festival-udrustning m.m. 

Uffe og Ken er på sagen, også med RKIC som aftalepartner. 

 

 

7. Sætte dato for GF + Næste bestyrelsesmøde 

Generalforsamlingen 2019 afholdes tirsdag d. 5. februar. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde 

senest d. 22. januar. 

Næste bestyrelsesmøde ligger vi i starten af det nye år (efter klubtrappen, men før indkaldelse udsendes og 

når regnskab 2018 foreligger). Ken laver en "Doodle". 

 

 

 

 


