
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold 

Tid & sted: onsdag d. 17 juni 2020 kl. 19-21 i klubhuset. 

Deltagere: Claus, Martin, Michelle (referent), Søren og Lars. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde d. 3.6.2020 

Det samlede referat blev godkendt. 

3. Økonomi og sponsorere 

Bestyrelsen vurderede status for klubbens egenkapital efter COVID-19. Vi har fortsat en god og stabil 

egenkapital. Dog kommer der flere ekstra udgifter i efteråret. 

Formanden Claus informerede omkring de dialoger han har haft med mulige sponsorer for at bidrage til 

økonomien i klubben.  

Alle har svært ved at skaffe sponsorer. Det er mest interessant for virksomheder at være stor sponsor på 

hold som FCK, Brøndby etc. Så vi er ikke alene om denne problematik.  

Claus har holdt møde med Sparnord, som umiddelbart godt kunne se muligheden i at blive eksponeret i en 

lille erhvervsklub som RPF. Det kunne give dem mulighed for at ramme erhvervsfolk blandt forældre og 

frivillige. Dan var med til mødet og holdte et oplæg. Sparnord kunne blandt andet være en god sponsor 

kandidat til vores Dame Senior årgang. 

Claus har også været i dialog med Stryhns som dog er mest interesseret i dagligdagen, det sunde liv og den 

gode madpakke. ”Gå til fodbold og spis Stryhns Leverpostej”. Hvis de f.eks. har noget drikkelse eller 

spiseligt som kan reklameres med i fodboldverden. F.eks. noget som drikkes eller spises inden fodbold, 

under fodbold i pauserne eller efter. Stryhns kan være interessant i forhold til børnebold. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for at man også kunne lave pige-camp i samarbejde med nogle 

virksomheder. Det kunne eksempelvis være Sparnord og RPF pige-camp. 

Hvis man laver Tombola til indendørsstævne kan der nok skaffes 30.000-50.000 kr. foruden 16.000 kr. i 
gebyr. Overvej at give det til DS. 

 



 
 

 
 

 

4. Lindskovs tilbud 

Lars Lindskov fra Lindskov kommunikation har ikke tid og penge til at være sponsor, men vil gerne give 3 
timers oplæg til, hvordan man skaffer frivillige. Tilbud til trænere og holdledere om at deltage. En onsdag 
aften er blevet foreslået. 

5. Status på Senior årgangen 

Bestyrelsen drøftede status for dame senior årgangen efter ny træner og ny start. Det nye trænerteam 
samt spillere er i gang med at skabe et nyt frisk DS-hold. Bestyrelsen og sportschef støtter op og det skal 
Dame Senior kunne mærke.  

Der bliver lavet ny webshop til DS + U18 med træningstøj, så de kan blive ens og udstråle kvalitet og 
professionalisme. Bestyrelsen overvejer at give tilskud, men der skal være rammer for, hvordan det 
fungerer bedst nu og fremadrettet. Vi tager dette op igen efter sommeren, når DS holder statusmøde 
omkring trænerteam. – F.eks. kunne indmelding være dyrere, fordi nogle af pengene så går til tøjpakke. 

6. Opstart af før-skoldebold / børnebold 

Bestyrelsen drøftede status for opstart af børnebold. Formanden har fået skabt forbindelse til kommunen 
og børne-unge afdelingen, som sender flyers ud omkring børnebold. 

Roskilde kommune har lavet et samarbejde med KFUM omkring før-skolebold – børnehavebørn som starter 
til bold. 

Rasmus fra U8 har godt styr på hvordan det fungerer, og vil derfor gerne dele ud af sin viden. Helt små 
lørdag formiddag Børnehave/børnehave klasse er en årgang. Og 0, 1 og 2 klasse er en anden årgang. Der 
skal indkaldes til møde med tovholdere for børnebold, så der kommer styr på det praktiske i forhold til 
træningstider, kontrakter etc. 

Der er fire piger fra u12 som gerne vil være hjælpetrænere for børneholds årgangene. Ann sørger for at 
clear med Lars og Martin i forhold til kontrakt og aflønning. 

Vi har fået gode priser for en start/begynder T-shirt til pigerne på børnebold. Måske Stryhns vil være 
sponsor og have navn på disse. 

7. Renovering af kunstgræsbanen 

HVB-formand har fået mail omkring at en som laver kunstgræsbaner i Jylland, slet ikke kunne få lov til at 
komme med i udbud. De går kun efter pris, der er ingen krav til banerne. Så han kunne ikke stå inde for det 
og ville blot dele sin viden. Hvad skal vi gøre? Skal vi stoppe processen nu, eller lade dem gøre det. 

Vi skal dog være påpasselige for, hvis vi først sætter embedsmændene i dårligt lys, risikere vi selv at komme 
i dårligt lys hos kommunen. Claus Mortensen ringer til Karsten Reinholt fra HVB i forhold til, hvad vi skal 
gøre i denne situation. 



 
 

 
 

8. En kluborientering til medlemmer og forældre før sommerferien 

Nyhedsbrev:  

Brev ud til medlemmerne i forhold til, hvad der sker i klubben nu og projekter fremadrettet. ”God 
sommer”. 

- Facebookgruppen skal være åben for opslag fra alle. 
- Børnebold 
- Pigecamp 
- DS 
- Eliten + bredden 
- Arbejder på flere spændende projekter med forskellige lokale samarbejdspartnere for at sætte 

fokus på pigefodbolden. RPF som forgangsklub inden for pigefodbolden i Roskilde Kommune. 

Michelle laver udkast. 

9. Vores god sommer komsammen mandag 22 juni kl. 19.00. 

Fortæller om vision for børnebold og DS – den gode historie. 

Der deltager 15 mennesker. Øl, vand, vin og sandwich 

Søren køber øl og sodavand. 

Lars sørger for sandwich 

Michelle sørger for dug.  

10. U18 træner 

Der har været en træner på prøve, som pigerne godt kunne lide, og træneren synes at det var spændende. 
Dialogen fortsætter i forbindelse med aflønning. Martin giver tilbud til træneren. God profil til klubben = en 
klubtræner fremfor holdtræner. 

11. Samarbejde med Lindenborg 

Dialog omkring samarbejde. ”Sådan kan du kombinere fodbold og efterskole. ” Dialog til samarbejdet 
fortsætter. 

12. Eventuelt 

Martin spørg Andreas Tvede i forhold til nomineringerne af årets træner. Når årets træner er valgt møder 
repræsentanter op fra bestyrelsen og overrækker prisen. Der bliver taget billeder etc. Så vi har en historie 
at fortælle. 

I forhold til U16, U18 og Dame senior skal vi høre Johnny vinkel fra Himmelev Gymnasium om han vil give 
besked ud til de studerende i forhold til at reklamere for fodboldklubben – hertil også have plakater 
hængende. 



 
 

 
 

På søndag spiller vores U18 pokalsemifinalen. Hvis de vinder skal de så spille pokalfinale torsdag d. 25/6. 

Hvis de kommer i finalen skal vi arrangere noget nede i klubben for at få folk til at komme og se kampen. 

Fremfor at ansætte en studentermedhjælper starter vi med at gøre Facebookgruppen åben for opslag fra 
alle. Opslag godkendes af administrator. Skaber mere fællesskabsfølelse og ejerskab for spillere, forældre, 
trænere og frivillige. Fortæl den gode historie direkte fra banen, arrangementet etc. Husk billeder, videoer, 
links. Så bliver historien bare bedre. 

 


