Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: 14. maj 2019, i Klublokalet

i Himmelevhallen

Deltagere: Vive, Søren, Lars, Ken, Signe S, Uffe, Martin

1. Status på økonomi og medlemmer
Lars gennemgik tallene pr. d.d.
Rabat på kontingent i april/maj, der har været et par forespørgsler: Hvis man melder sig ind
efter 30. april, er det 50% kontingent. Ved Pigeraket fortsætter vi med rabat til alle nye, der
melder sig ind.
Godtgørelse bestyrelse, ud fra generalforsamlingens beslutning: Vi gør dette som 2 gange
årligt. Formand, Kasserer, Materialeansvarlig udbetales, jvfr. Referat fra generalforsamling,
øvrigt beløb fordeles ligeligt mellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Vi drøftede materialer, trænergodtgørelser m.m. for den kommende sæson.

2. Nyt fra sportschefen
Der er oprettet et fælles baneudvalg med HVB, og det går godt. Martin repræsenterer RPF, og
har også en direkte kontakt med gartneren, der står for drift af anlægget i Himmelev
Idrætspark.
Trænersituation efter ferien blev gennemgået fra U9 og op. Max Olsen skifter fra U16 til U18
som cheftræner. Dette er kommunikeret ud i starten af denne uge, og U16 stilling slås op
snarest, i dialog med 05/06 afdelings-admin. Denne årgang er ret stor i antal spillere, og får
brug for en ekstra assistent-træner efter ferien også. Vi søger derudover en Talentudvikler,
som aftalt i forhold til klubbens udviklingsplaner.

3. Sommerfest planlægning
Signe gennemgik ”drejebog”. Opgaver fordelt ud, invitation sendes ud til alle senere på ugen.
Vive og Søren fra bestyrelsen hjælper med på dagen, og Signe aktiverer 2-3 nøglepersoner
mere.

4. Festival planlægning
Vive går jævnligt til møder med festivalen, senest 13/5. Opgaver og regler for bemanding af
garderoberne blev gennemgået, vi kommer bl.a. til at være info-bod i ”N”. Volunteer camping
er gratis, de frivillige melder sig selv til. Alle nattevagter skal være fyldt 18 år.
Vi drøftede div. praktiske ting - Uffe står igen for mad og indkøb, vi låner køleskabe. Niels
hjælper på samme måde som sidste år, super!
Status på øvrige frivillige er at vi stort set er i mål - vi når det!

5. Diverse
- Fysioterapeut: Ordning er på plads, inkl. konkrete fra nu og til ferien, Vive skriver ud til alle
afdelingsledere og trænere.
- Lokaler: Giti Bach og Lis Brøgger bliver kontaktpersoner i udvalget for klublokalet. En far på
U10 har meldt sig og Signe S kender måske en mere. Der er også ved at komme styr på hvad
der skal ske med skur i enden af Himmelevhallen. Mødelokale i "Fodboldhuset" er klar til fælles
brug - Ken checker nøglebrikker og skriver ud til alle.

6. Næste møde

Tirsdag d. 18/6 kl. 19 i Klublokalet

