
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted:  6. marts 2019, Trekronerhallens cafeteria 

Deltagere: Vive, Søren, Lars, Ken, Signe S, Martin + Claus Mortensen, forældre på U11 

 

1. Besøg af Claus Mortensen, forældre med ideer og input til kommunikation 

Vi drøftede Claus' input - bl.a. er der brug for en velkomst-folder, hvor det er tydeligere, hvordan vi 

kommunikerer i klubben med fælles beskeder, nyhedsbreve o. lign. Claus sender et forslag til bestyrelsen 

ud fra hans erfaringer. 

Vi vil fortsat være afhængige af at afdelingsledere enten på mail eller via "Kampklar" sender ud til alle 

medlemmer på årgangene. Derudover har vi hjemmeside-nyheder og facebook, men det kræver 

selvfølgelig at folk er meldt til eller selv går ind og læser. Vi gør mere reklame for begge fremadrettet i 

nyhedsbrevene. 

Ken arbejder med et nyhedsbrev, som interesserede frit kan melde sig til (pr. e-mail). Vi sætter dette i søen 

ved næste nyhedsbrev, er tanken. 

 

2. Økonomi, status på kontingenter forår 2019 (Lars) 

Kontingent-indbetalinger løber ind, frist er d.  5/3 2019. Lars følger op på restancer. 

Hjælp til kontingent: Enkelte medlemmer på årgangene kan af personlige årsager have svært ved at betale 

RPF-kontingent. Vi aftaler at et nedsat kontingent på 100 kr. / halvår kan tillades med bestyrelsens 

godkendelse, og altid ud fra cheftrænerens indstilling. Kriteriet vil være at vedkommende kommer fast til 

træning, og gennemgående er aktiv på holdet og årgangen. 

Kvindesenior har efterspurgt mulighed for støtte til kørsel. Vores generelle holdning er som på 

generalforsamlingen, at vi holder kontingentet lavt for at det skal være attraktivt at komme langvejs fra til 

Roskilde Pigefodbold, hvis man f.eks. er studerende og flytter til København. Men hvis der er et konkret 

behov, og der kan sættes beløb på, vil vi se positivt på støtte til puljekørsel til træning (ikke kampe), og 

f.eks. lave en prøveaftale på 1/2 år. 

U16 har som DS også kvalificeret sig til Futsal DM finaler i Otterup d. 10/3. Flot! Bestyrelsen 

forhåndsgodkender budget til dækning af bus, og støtter med et beløb fra festival-puljen, da det er 2 

årgange der er afsted sammen. 

Pigecup sammen med Efterskolen Lindenborg i weekenden gik godt - det største hidtil med over 60 hold 

tilmeldt. Ken orienterede kort om resultat og erfaringer fra U13/14. 

 

 



 
 

 
 

 

3. Klubhus og lokaler, status på aftaler (Ken) 

Ken fortalte om den seneste udvikling og status, der desværre ikke har et endeligt konkret resultat endnu, 

så drøftelse med RKIC fortsætter ind i marts. 

 

4. Festival 2019 forberedelse & status (Vive) 

Første koordineringsmøde med festivalens ledelse har været afholdt, og Vive orienterede om de opgaver vi 

kan vente, og hvad der er justeret på i forhold til 2018 i opgaver m.m. blandt andet at vi skal være "info-

bod" i campingområdet.  De første 10 frivillige har meldt sig, og der er også åbnet for den elektroniske 

registrering af RPF-arbejdspladser. Vi starter den sædvanlige hverve-kampagne nu. I år er det også muligt at 

en del af de frivillige er ned til 15 år. 

 

5. Aktiviteter forår (Alle - aftale roller) 

Pigeraket d. 2/5 - Søren, baner er bestilt. (Mail fra DBU om materialer er modtaget efter best.-mødet) 

Pigecamp d. 1-5/7 - Ken, alt klart - flyers er uddelt på Pigecup samt til spillerne ved træning. Vi laver 

desuden kampagne på mail 

Sommerfest - dato skal fastlægges, vi får turneringsprogram snart men satser på "lige før sommerferien". 

Ken sætter møde op med Signe d. 13/3. 

 

6. Sportsligt nyt 

Martin orienterede om diverse, inklusiv banetider og møde med HVB's baneudvalg. 

Den første workshop "Vindermentalitet"-projektet og "Mission" er afholdt. Næste workshop om "Værdier 

og principper" er d. 12/3. Vigtigt at få trænerne repræsenteret ud fra de råd, vi fik efter best.-mødet - 

Martin har rykket dem på mail. 

Martin arbejder på stillingsopslag til ansættelse af en RPF Talentudvikler som planlagt. 

 

7. Diverse: Vive har undersøgt mulighed for fys med HBK badminton - Vive skriver ud til medlemmerne.  

 

8. Næste møde: Onsdag d. 3. april 2019, i cafeen på Himmelev Skole 

 


