Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.
Tid & sted: Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 19-21 i på Himmelev Skole
Deltagere: Lars, Michelle, Søren, Ken, Martin, Claus Mortensen

1. Økonomi / resultat 2019
Lars gennemgik hovedtal - regnskab er lukket men ligger til revision. Hvis ikke vi når den
officielle med revisors påtegning må vi sende hovedtal ud.
Vi ser ind i et overskud for 2019, bl.a. fordi vi har brugt mindre end budgetteret på materialer,
lokaleforbedringer er udskudt (hensættes til 2020), og lønnet talentudvikler opslået siden
foråret er ikke fundet og ansat. Samtidig gav Roskilde Festival igen fuldt overskud.
Ken tager dette med i årsberetningen, sammen med de vigtigste begivenheder som klublokale
og et DM 2019 til senior i Futsal.
2. Budget 2020, herunder input modtaget på Klubtrappemødet i sidste uge
Af de fælles forslag er det mest markedsføring af RPF vi har hæftet os ved, beløb afsættes til
et fremtidigt udvalg. Vi vil også tilbyde en velkomst-trøje til alle nye medlemmer der melder
sig ind fra foråret. Fripladser på fodboldskole som socialt initiativ. Øvrige forhold fortsætter i
samme niveau, men vi skal have styrket og udvidet børne-afdelinger nedad, så der også er et
RPF tilbud til piger i før-skole alder, for vi ved interessen findes. Der afsættes beløb til dette
(DBU-konsulent). Hvis vi laver et elite-intiativ som ektra tilbud i 2020, bliver det med bruger
betaling.
Lars laver et budgetforslag og sender ud, baseret på en kontingent stigning moderat.
3. GF-invitation og valg til bestyrelse 2020
GF er d. 4/2, vi skal sende indkaldelse ud senest 21/1 sammen med hovedtal i regnskab
(Ken). Der er sørget for lokale. Vi har efterlyst nye medlemmer til valg to gange, der er fundet
en ny suppleant og et nyt medlem (Claus). Søren stiller op til valg for 2 år. Så vi mangler pt en
suppleant og et medlem.
Vi skriver ud igen, hvis der ikke er kommet nogen andre i forbindelse med indkaldelse.
4. Nyt om Roskilde elite-initiativet på drenge-siden
Ken og Martin fortalte om de drøftelser der har fundet sted og som vi skrev ud til
medlemmerne om i julebrevet. Bestyrelsen vendte forskellige muligheder for samarbejde ud
fra RPF's planer og behov.
Martin og Ken tager fat i drenge-gruppen og aftaler et møde.

5. Sportlig nyt / træner-ansættelser og diverse
Vi søger efter ny U18-træner pr 1/1, og har fortsat stilling som Talentudvikler slået op.
Der er kommet tilbud fra DBU om dommerkursus, Søren skriver ud til afdelingerne.
Der er trænermøde i starten af februar, bl.a. med "Den Blå Tråd" som tema.
6. Festival 2020 opdatering
Vive har været til første møde, setup bliver justeret i forhold til de foregående år, og vi skal
nok bruge lidt færre frivillige til bemandingen.
7. Øvrige kendte aktiviteter forår 2020:
RPF Pigecup (U10 + U11 driver det)
Pigeraket (Maj måned? Vi skal melde os til hos DBU - Søren skriver til U8/9. Skal times måske
med opstarts-konsulent, som Martin har møde med senere her i januar)
Skolesamarbejde (Martin skiver til U8/9 men hvis ikke vi har kræfter til det)
RPF Pigecamp (uge 27, er planlagt og annonceret)
Signe S laver et forslag til forældrefolder ud fra materiale i "Den Blå Tråd"

7. Næste møde
Generalforsamling tirsdag d. 4. februar kl. 19, vi mødes ca. kl. 18.

