
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted:  Torsdag d. 14.november 2019 kl. 19-21 i Klublokalet i Himmelevhallen 

Deltagere:  Lars, Signe K, Signe S, Uffe, Michelle, Søren, Ken, Martin + Lasse K 

 

1. Den Blå Tråd - præsenteret v/ Lasse Kjeldsen U10 

Enighed om at det er et super godt skriv for både nye og nuværende trænere. Den er ”godkendt” af 

bestyrelsen! 

Søren lægger den på hjemmesiden under ”Om klubben”. Den præsenteres desuden på trænermøde, 

Martin har initiativet. 

Forslag at klippe del målrettet forældrene ud og udlevere til alle nye medlemmer. Signe S færdiggør denne 

med input fra Vive. Der vil indgå Claus Mortensens forældre-skriv fra foråret.  

Idé til hvordan vi får det ud: Lars undersøger om det er muligt at redigere kvitteringsmailen ved 

indmeldelse til fx at indeholde links og vedhæftet fil. 

 

2. Nye medlemmer  til bestyrelsen 2020: 

Der bliver i alt 4 pladser ledige. Vi melder generelt ud på mail i december at Ken ikke genopstiller ligesom 

tre øvrige bestyrelsesmedlemmer. Via mail til træner/ledere til videre distribution til forældre. Opfordring 

til alle om at deltage. 

Lasse kontakter forældre på U10. DS har en suppleant-kandidat. Vi kontakter et par mulige kandidater 

direkte, også "fundraising-initiativtagerne". 

Dato for GF – 4/2/2020. Kl 19. Bestyrelsen mødes ca 18.15. 

 

3. Fundraising - orientering v/Martin + Ken 

Første møde afholdt med Dan Cornelius + Rasmus Baagland, om penge til at forbedre fodbold-forholdende 

i Himmelev Idrætspark. ny kunstbane. 

 

4. Økonomi (Lars)  

Vi ser pt. Ind i et overskud for det samlede år. Primært pga. lavere udgifter end budget til trænere, 

materialer og klubhus. Klubhus får først udgifter til renovering i 2020(- afsat 25.000 i 2019). 

 

 



 
 

 
 

5. Forberedelse af Budget 2020 - Klubtrappemøde  

Mødet med afdelinger sættes til torsdag den 9/1 kl 19. Martin, Ken og Lars mødes 20/11 kl 18.00 i 

klublokalet for at planlægge forløbet, og så sender vi mail ud med et forslag og beder alle om input. 

 

6. Eventuelt / diverse 

Martin orienterede om trænere og afdelinger i vinterperioden. U16 Øst har bedt om at få en haltid 

mandag, hvor kunsten her er meget booket. Martin har aftalt, at U16 Øst kan låne hallen ved Lindenborg 

Efterskole (hvor RPF også har aftalt at afholde Pigecup-stævnet). 

Der er fremsendt tilbud fra en professionel løbecoach. Martin tjekker med afdelinger om de synes det er 

relevant. Desuden arbejdes der er på en træner-intro til Futsal i december/januar. 

 

7. Næste møde 

Onsdag d. 15/1 kl. 18.30. 


