Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: 18. juni 2019, i Klublokalet i Himmelevhallen
Deltagere: Vive, Lars, Ken, Signe S, Martin (pkt. 1)

Agenda:
1. Sportligt nyt - Martin er med på 1. del af mødet. Se også nedenfor.
Martin gennemgik årgangene og planer for efter ferien, inkl. nye træner-ansættelser. Flere har
været i proces til U16-Øst cheftræner, vi håber snart at være i mål (assistent-træner er
fundet). Afdelingsansvarlig på 05/06 er med i proces og interviews.
Der har været holdt møde for der kommende U18 (03/04). De har sammen med den
kommende cheftræner valgt spille Øst og DS-Serie 2, så der er plads og niveau til alle. Og der
bliver et tilbud til fastholdelse for piger der starter på ungdomsuddannelserne, som Ken er ved
at se på sammen med DBU, til august.
Martin har været på baneudvalgsmøder for vintersæson 2019/2020 og 2020/2021, og det er
gået fint. Vi har fortsat satellit-baner med enkelte tider i KFUM og Jyllinge, samt på den
kommende kunstgræsbane i Svogerslev. Kunstgræsbanen i Himmelev har behov for
renovering, men det er ikke bestemt politisk endnu - behandles i Byråd d. 19/6.
Ken gennemgik hans, Martin og Lars samlede forslag til vederlag for Ungtrænerne. Vi går
videre med dette og implementerer efter ferien, men dropper sidste trin i den foreslåede
model.

2. Økonomi - Lars
Lars gav kort status - ikke så meget nyt. Vi sender kontingentopkrævninger ud som planlagt
her i juli.
Efterskole-kontingent, har været efterspurgt fra de 03/04'ere der skal det til efteråret: Vi gør
som foregående år, og Lars skriver ud på nuværende U16 forum.

3. Sommerfest 22/6 + Valg af årets træner - Signe
Mangler svar fra nogle årgange på indkøb og frivillige - vi samlede op og skrev ud fra mødet
med rykkere, og dækker det mest kritiske ind selv. Der er styr på Bolduniverset m/generatorer
(Signe), Leje af lyd og slush (Ken). Lars + Ken forhindrede på dagen - Signe S, Søren og Vive
er tovholdere på dagen, Lasse fra U11 er toastmaster.

Årets træner bliver Lars Sørensen, som har fået en god indstilling fra U16. Lars stopper efter
ferien, men har gjort et kæmpe arbejde i forhold til at etablere og udvikle Roskilde Pigefodbold
igennem 5 år. Vi køber en ekstra gave, og Ken skriver nogle ord til sommerfesten. Vi giver
også en lille ting til Lau OG Steffen på 05/06, hvor de som forældre-trænere har været med at
får RPF's største sammenlægning af årgange til at køre i hverdagen.

4. Festival 2019 - Vive
Der er styr på det! Vagtplaner og instrukser er sendt ud til alle frivillige, og vi kører efter
planen fra lørdag d. 29/6. Vi har aftalt dato til opstilling af bag-område inden - Uffe, Lars, Vive,
Ken + et par hjælpere. Vive henter telt, bord m.m. ved sommerfesten, så vi ved hvor det er.

5. Diverse - lokale udvalg status m.m.
Lokaleudvalg ikke oppe at køre endnu, vi afstemmer med HVI som er er tæt på at have fundet
to repræsentanter også. Foreløbig er mødedato sat til d. 24/6 - to be confirmed.
Tømrer-projekt – tovholder ikke fundet endnu, men et par frivillige hjælpere har meldt sig. Vi
rykker én gang mere. Efterlys ved sommerfesten! Max har bestilt materialer til at komme i uge
26.

6. Dato - Næste møde (efter sommerferie i august)
Tirsdag 20/8 kl 19 i Klublokalet i Himmelevhallen

