Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Onsdag d. 28.august 2018 kl. 19-21 i Klublokalet i Himmelevhallen
Deltagere: Lars, Signe K, Michelle, Ken

1. Kort status på medlemmer og økonomi (Lars)
Kontingentopkrævninger for 2. halvår udsendt juli, de fleste nu automatisk. Enkelte medlemmer er i
restance, som der rykkes for p.t. Medlemstal på udmeldte vs. indmeldte i august er nogenlunde i balance.

2. Kort status på afd. og træner-situation (Ken på vegne af Martin)
Trænerstatus gennemgået, bl.a. ny U16 cheftræner blev ansat i juli og er tiltrådt. Der er også kommet et
par nye U8/9 forældre-trænere, super! Samarbejde med efterskole og træner-inspiration til udvalgte
afdelinger drøftet, Ken giver besked tilbage til Martin. Det planlagte møde i sportligt udvalg måtte aflyses,
er flytte til medio september. Velkomstmøde for nye trænere, og opstart af Ungtrænere er planlagt i
september.

3. Materialer m.m. Status og behov
Søren forhindret, men havde et par spørgsmål som Ken forelagde bestyrelsen, bl.a. om princip for hvordan
afdelinger udvælger tøj og efterfølgende bestiller. Ken skriver svar tilbage til Søren. Der er ellers styr på
materialer, der bestilt eller flyttet bolde mellem afdelinger - enkelte steder et praktisk efterslæb ift antal
nye medlemmer, som Søren løser sammen med Martin i starten af september.

4. Status fra lokalegruppen
Gruppen som består af to forældre fra RPF og to forældre fra HVI har mødtes efter ferien. Næste skridt er
at mødes med RKIC og fremlægge en fælles plan med ønsker, og finde ud af hvad de to foreninger selv kan
begynde at lave.

5. Status fra "Vindermentalitet"-projektet
Martin, Vive og Ken har været til det sidste arbejdsmøde på kommunen, nu er resten af projektet
“hjemmearbejde”. Plan m. dato’er: Søndag d. 22/9 kl. 12-(?) - Eliteudviling arbejdsmøde, Martin+Vive+Ken.
Torsdag d. 3/10 kl. 19-21 - Fremlægge eliteplan internt til bestyrelse m.fl. og pudse af. Onsdag 9/10 kl.
19:30-21 Sparring med Vindermentalitet. Tirsdag d. 29/10 kl. 17-21 - Fremlægge for kommune m.fl. i "Byens
Hus" på Stændertorvet.

6. Projekter i efterår og vinter:
Kommunikation facebook m.m. ud fra ideer og feedback fra afdelingerne: Vi drøftede forskellige tiltag, som
Vive vil drive. Det vil fortsat være sådan, at vi samler nyheder sammen fra weekendens RPF-kampe om
mandagen, så de går på fælles samme aften (med mindre der er tale om en unik kamp eller begivenhed,
der har fundet sted).
Vintercup: Ingen afdelinger har meldt sig, men vi ved der er et par interesserede. Samme principe som
sidste år at mindst to afdelinger går sammen om at planlægge og gennemføre. Samarbejde med
efterskolen Lindenborg som sidste år er en mulighed.
Dyneoutlet, start oktober: Fortsat planen, DS og U18 driver dette, og vi spørger ud i børne-afdelinger om
hjælp til flyers.

7. Næste møde: Arbejdsmøde 6. oktober kl. 14-16.

