Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: 8. januar 2019, Trekronerhallens cafeteria
Deltagere: Vive, Søren, Lars, Ken + Martin (pkt. 1)

1. Sportschefens input til budget 2019, ud fra Klubtrappemødet i december
Specifikke tiltag som Martin har undersøgt på indhold og priser blev forelagt bestyrelsen og drøftet
igennem:
-

Mental udvikling som et fælles tema-forløb i RPF i 2019, for alle afdelinger, ud fra motivation at
både elite og bredde og alle alderstrin kan have gavn af dette, forudsat det er tilpasset klubbens
behov. Vi har oven i mulighed for at skabe en sammenhæng og bro til ”Vindermentalitet”-projektet
med Roskilde Kommune, og samtidig er den mentale del af spillernes udvikling i disse år i fokus hos
både DBU, Team Danmark og i udenlandske fodboldforbund, der har succes i pigeudvikling.
Bestyrelsen tager forslaget med som del af 2019-mål og budget, og vi fremlægger på
generalforsamlingen d. 5. februar.

-

Træneruddannelse med tilbud af betalte kurser til alle frivillige og ung-trænere /assistent-trænere
ud fra DBU’s aldersrelaterede licens-system, samme princip som 2018 C1 plus relevante C2 kurser,
for trænere der har taget C1 og ønsker videreuddannelse. Bestyrelsen regner dette med i budget.

-

Ansættelse af en fast talentudvikler jvfr. Udviklingsmodellen der blev sat op start 2018. Idé:
Talentudvikleren skal virke på tværs af alle alderstrin, og komme rundt i RPF, jævnligt ud på
banerne til de enkelte afdelinger ved træningerne, og da helt eller delvist forestå disse i samarbejde
med de faste trænere. Bestyrelsen regner dette med i budget.

Øvrige ideer:
-

Ekstratræning, f.eks. 8 fredage i forår og efterår for børn + yngste ungdom. Som åben træning
klubben arrangerer, alene eller sammen med partnere, med deltagelse med egenbetaling.
Ekstra keeper-træning (U14-DS) – Martin er i drøftelse med mulig keeper-assistent.
Løbetræning. Op til de enkelte holds initiativ, deltagelse med egenbetaling hvis træner udefra.
Fysioterapi - Vi fortsætter med at undersøge muligheder for fast tilbud i fysioterapi, hvis det bliver
til noget, er det formentlig også med egenbetaling.

Vi søger økonomisk tilskud i form af puljer, fonde eller sponsorater til alt ovenstående, hvor vi kan.

2. Budget & Kontingent
Planlagte udgifter:
Se pkt. 1

Trænerhonorarer efter klubtrappe. Materialer som bolde, kegler og veste suppleres til alle afdelinger som
for 2018. Vi investerer i nogen grad i pop-up mål o.lign. til træningsformål i børne-afd. jvfr. input
klubtrappemødet. Vi fortsætter med at gøre lidt ekstra for keepere, bl.a. tilskud til handsker og ad hoc
camps eksternt.
Vi afsætter penge til at indrette RPF-klublokale, som vi forhåbentligt meget snart får en aftale på med RKIC
og kommunen, se pkt. 4.
Fælles aktiviteter i budget 2019: Pigeraket, Pigecamp, Sommerfest, Julehygge, og sammenkomst for alle
trænere og ledere i klubben. Det vil være fint hvis disse samlet set kan generere overskud, men vi
budgetterer ikke med det.
Vi fastholder tilskud til sociale eller sportslige arrangementer på årgangene t.o.m. U12, på 50 kr. / spiller /
halvår. Vi øremærker en del af overskud fra festival til sociale ture. Her vil kriterie være at mindst to, og
gerne flere årgange laver et fælles projekt med budget, og ansøger bestyrelsen om penge.
Vi foreslår i enighed et fast honorar til de frivillige bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, der har faste
og ”tunge” poster, der kræver mindst 5 timers arbejde hver uge året rundt – formand, kasserer og
materialeansvarlig. Vi foreslår desuden et mindre honorar til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der i
perioder over flere uger eller måneder leder kritiske opgaver for hele foreningen som festivalplanlægning
og arrangementer.
Indtægter:
Ud over kontingentindbetalinger og kommunalt aktivitetstilskud, vil vi fortsat søge fonde og puljer, hvor det
er relevant. Klubben har fortsat ingen hovedsponsor, det er til dato ikke lykkedes at finde. Forumadvokater
i Roskilde sponserer RPF’s senior med tøj i 2019, men der er ikke lavet yderligere aftaler. Dansk Revision er
med til at sponsorer bl.a. jakker til alle trænere i vinter 2019.
Pigecup og Dyneoutlet i 2019 vil bestyrelsen på samme måde som foregående år sende i udbud, betale
lokaleleje og lade overskud af indtægter gå til de aktive afdelinger som står for arrangementet, ud fra en
aftalt fordelingsnøgle. Vi vil gennemgående sørge for, at mindst 2 og gerne flere årgange går sammen om
projekterne.
Vi deltager med at bemande og drive servicefunktioner på Roskilde Festival 2019, og regner fortsat med en
vigtig indtægt her til foreningen, med hjælp fra en stor gruppe frivillige i klubbens netværk.
Kontingent
Ud fra alt ovenstående beslutter foreslår vi at fortsætte med ”let differentieret kontingent”, baseret på
klubtrappen med ansatte, uddannede trænere i de ældste årgange og frivillige forældrekræfter kombineret
med betalte ung-trænere i de yngre årgange. Vi vælger bevidst ikke at indføre et decideret elite-kontingent,
da vi endnu ikke har de faste tilbud og rammer på plads, der retfærdiggør ekstra betaling. Vi ser hellere, at
hvis og når vi kan give de tilbud vi løbende søger til eliten, så gives de mod brugerbetaling.
DS’ kontingent er naturligt lidt højere end B & U’s, men vi holder det lavt af hensyn til, at senior er et ungt
hold og flere står over for at skulle vælge studie. En overvejelse kunne være at godtgøre transport eller
andet, der gør det mere attraktivt som udeboende studerende, at spille i RPF end andre steder, men

økonomisk vil det ikke hænge sammen, vurderer vi. Derfor bedre at holde kontingent lavt, synes vi (klubber
i kvindefodbold, vi sportsligt kan sammenligne os med ligger typisk på over det dobbelte).
Ud fra det samlede budget vil bestyrelsen foreslå generalforsamlingen, at alle kontingenter øges marginalt:
-

Børn t.o.m. U12 = 700 kr / halvår (640 kr)
U13 t.o.m U18 = 800 kr / halvår (740 kr)
Senior = 850 kr / halvår (790 kr)

(I parentes det nuværende niveau). Lars færdiggør budgetforslaget og fremsender så vi kan fremlægge på
generalforsamlingen.

3. Årets resultat 2018
Lars gennemgik regnskab med status, baseret på kontoudtræk ultimo 2018.
Fælles julearrangement som vi valgte at gøre gratis for alle medlemmer gik godt.
Vi modtog en donation fra Nordeafonden sent december – dejligt! Penge, vi havde søgt til de trænerpakker, bestyrelsen gav alle træner/ledere i forbindelse med skiftet til Puma og Sport24.
Der er desværre et par tøjsponsorer, der ikke har betalt endnu; vi har rykket gennem afdelingen og
forventer udeståender løst hurtigst muligt. Alternativet bliver at vise restancen, når regnskab fremlægges.
Vi strammer op på processen med at der ikke kan bestilles tøj før beløbet til RPF er fuldt indbetalt.
Lars aftaler videre forløb for regnskabets afslutning med revisor frem mod GF. Ken udarbejder
årsberetning.

4. Lokaler og opbevaring
Vi var lovet en brugsaftale med udgangen af 2018, efter at RKIC i efteråret overtog ansvaret for dialogen
med foreningerne i Himmelev Idrætspark. Der er ikke sket videre siden et møde i starten af december.
Ken har rykket gentagne gange før og efter nytår, og talt med RKIC’s ansvarlige på telefon. Status d.d. er
fortsat ikke konkret, hvilket er meget utilfredsstillende efter snart 5 års kamp! Bestyrelsen enedes om at
løfte dette snarest på telefon og evt. på skrift til Kultur & Idrætsudvalget og RKIC’s bestyrelse.

5. Næste møde
Vi mødes i forbindelse med ordinær GF, d. 5. februar kl. 18:30 (GF starter kl. 19) på Trekronerskolen.

