Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: 3. april 2019, hos Ken
Deltagere: Vive, Søren, Lars, Signe S, Ken

1. Økonomi, status på medlemskontingent og indtægter / udgifter (Lars)
Kontingenter - stadig lidt restancer, men få og spredte. Trænere er kontaktet og rykker. Udmeldninger i
sædvanligt niveau, også spredt.
Udgifter til materialekøb er som ventet i den lave ende, da de fleste indkøb skete sidst i 2018, men der
kommer mere fart på til foråret.
Vi bevilger penge til U9-U10-U11's fælles tur til Brøndby IF d. 11/5, det er aftalt at de kommer med et
budget inden.

2. Sportsligt, ud fra sportshefens mail med status sendt til bestyrelsen inden mødet
- Trænersituationen på årgangene gennemgået, og hvad Martin sammen med trænerne arbejder på skal
gælde efter ferien, på U16 og op. Ken knyttede mundtligt kommentarer på Sportchefens vegne. Martins
arbejde går på at balancere mellem truppernes behov og trænernes udviklingsplaner, og så vi kan slå
trænerstillinger op efterfølgende - målet er at kunne gøre dette efter Påske.
- Oplæg om differentieret vederlag til ungtrænere: Martin foreslår en model, der tilgodeser at nogle
ungtrænere er uddannede og fast er med til at træne et par gange om ugen, mens andre hjælper til ud fra
egen spiller-erfaring en enkelt gang om ugen. Vi er glade for alle der tager den vigtige rolle, men ud fra
værdien "Udvikling" vil vi gerne belønne efter indsats og uddannelsesniveau / erfaring. Bestyrelsen OK med
dette. Ken gør model færdig sammen med Martin.
- Senior: Kørselsordning til seniorer, der flytter til København efterspurgt - ikke mulig som transportstøtte til
den enkelte spiller, eller at dække benzinudgifter. Bestyrelsen vil frem til slutning af sæson 2018/19
undtagelsesvis give et mindre beløb afdelingspenge til senior, hvis det er med til socialt at fastholde
spillere. Ken giver Martin besked.

3. Roskilde Festival (Vive)
Vi søger frivillige, og det går planmæssigt. Opgaver og kontrakt fra Roskilde Festival er i vente snarest, men
vi ved vi skal være samme sted i "N", og ud over garderober skal vi bl.a. hjælpe med uddeling af pavilloner
den første dag. Vive fortalte om andre ideer og ændringer on-going fra festival-ledelsens side. Uffe vil igen i
år stå for bespisning og indkøb. Vive aktiverer og organiserer efterhånden som projekt skrider frem.

4. Sommerfest (Signe)
Sign og Ken holdt møde efter sidste best.møde og løb liste med opgaver og praktiske detaljer igennem fra
de foregående år. Årets sommerfest bliver d. 22/6 kl. 15-18 ca. da det er en af de sidste kampdato'er, og
der er to gode hjemmekampe frem til ca. 15:30.
Program, roller, konferencier - Signe laver dette klar til næste bestyrelsesmøde midt i maj og vi sender
invitation ud bagefter / 1 måned før festen.
Signe sender mail med "Årets spiller" / "Årets medspiller" til trænerne lidt før / start maj. Søren står for
bestilling og koordinering af trøjer til kåringen. Himmelevhal skal bookes som back-up i tilfælde af dårligt
vejr - Ken

5. Lokale-udvalg, nu vi har fået aftalen i hus! (Ken)
Aftalen med RKIC og kommune er kommet på plads for brug af fælles lokale med HVI, underskrift sker med
en lille "ceremoni", formentlig i næste uge / inden Påske. Der er også kommet styr på lokaleopbevaringen,
vi kommunikerer ud samlet.
For at få lokalet indrettet godt vil både HVI og RPF skulle finde et par frivillige hver til at sætte sig sammen
og nedfælde ideer og en plan for indretningen. Vi vendte et par RPF-kandidater, Ken skriver til dem, som så
også får ansvar for at få indhentet input fra RPF's medlemmer.

6. Diverse
Materialer: Alle Vinterjakker er afhentet og fordelt. Indkøbte trækvogne er taget i brug, og de fungerer.
Pigeraket: Er under vejs efter planen, materiale modtaget. Lærke er i gang med at finde trænere.
Kommunikation: "Boosting" på facebook m.m. Eks.: Træningstider forår, Festival-efterlysninger,
Pigecamp'en. Beløbet er i den symbolske ende, god idé. Vive går videre med dette.
Velkomst-folder, inkl. GDPR-regler m.m. : Claus Mortensens forslag er fint, men skal over i et format der er
egnet til tryk og uddeling. Signe ser på denne, men nok først efter ferien.
Fys-ordning: Vive har undersøgt fælles løsning med HBK, og det er relevant. Det skal undersøges om tilskud
via "danmark" er muligt, og hvilke datoer / frekvens der vil være mulig frem til ferien. Vive skriver ud til
medlemmerne når info er på plads.

7. Næste møde: Tirsdag d. 14/5 kl. 19

