
 

Referat  fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Pigefodbold 2017 

Afholdt onsdag den 8. februar 2017 i Trekronerhallens cafeteria 

 

1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Michael Andersen. Valgt. Herunder valg af referent. Michael 

Andersen foreslog Lars Brøgger. Valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Ken Johannesson. Ken gennemgik ledelsesberetning, som er 

udsendt med indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. Kasserer Jakob Havsager gennemgik regnskab for 

2016, udsendt med indkaldelse til generalforsamlingen. Der er samlet set et underskud på 48.000, 

hvilket der også var budgetteret med. Dirigenten tilføjede, at regnskabet er gennemgået af revisor 

og godkendt af denne. Regnskab blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Godkendelse af budget 2017, herunder fastsættelse af kontingent.  

Afdelingspenge foreslås halveret til 100 kr. pr. spiller pr. år, da pengene ikke er brugt i 2016.  

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes. Der var flere fra forsamlingen, der påpegede, at 

kontingentet er lavt i forhold til andre sportsgrene og også flere andre fodboldklubber udenfor 

Roskilde. Budget og fastholdelse af kontingent blev enstemmigt godkendt. 

 

Der er indført nyt system til opkrævning af kontingent via Kluboffice, så dette ikke længere foregår 

ved bankoverførsel, men via betaling med mobilpay og kreditkort. Desuden betales fremover ifm. 

indmeldelse i klubben. Systemet tages i brug ved opkrævning af kontingent forår 2017. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der skal i år vælges en kasserer, et menigt medlem 

(for 2 år), to suppleanter (for 1 år). Lars Peter Knudsen (suppleant) genopstiller ikke. 

Følgende er på valg: 

Lars Brøgger opstiller til bestyrelsen, som kasserer. Valgt. 

Michelle Vive genopstiller til bestyrelsen. Valgt. 

Jakob Havsager og Signe Kristensen opstiller som suppleanter. Valgt. 

 

7. Valg af revisor og suppleant. John Lorey fra Dansk Revision opstiller som revisor. Valgt. Formanden 

oplyste, at Kim Madsen (ikke til stede) opstiller som revisor-suppleant. Valgt. 

 

 



 

 

 

8. Eventuelt. 

 

Uffe orienterede om bestyrelsens øgede fokus på sponsorarbejdet  - interesserede har mulighed 

for at deltage i kursus d. 29/3 med DGI om sponsorarbejde i fodboldklubber. Vi skriver snarest ud 

om dette. 

 

Jens  U9/10 - info om Pigecup 2017 - et indendørsstævne d. 25.-26. marts i Himmelevhallen. Der er 

skrevet ud til afdelingerne, og der efterlyses sponsorer. 

 

Michael Andersen fortalte om Pigefodboldcamp 2017. RPF Fodboldskolen afholdes i uge 26. Målet 

er mindst 60 deltagere og markedsføring er i gang. 

 

Værdi-projekt ved sportslig konsulent, Kent Hørlyk Sehested som RPF har ansat, foreløbig frem til 

oktober 2017:  

Kent har fra start arbejdet med klubbens værdier: Vilje, Udvikling, Glæde, Holdet. Tema: Hvordan 

får vi flere ord på værdierne og omsat dem til aktive handlinger i klubben og på banen, så de 

kommer til live? 

Der har været afholdt en workshop med ”værdispil” for spillere fra U10 og op og diskuteret 

klubbens værdier og sat flere ord og tegninger på, hvad de betyder.  

Noget der gik igen her blandt spillerne var ”sammenhold”, ”udvikling”, ”godt træningsmiljø” samt 

”respekt/fair play for hinanden, modstandere, dommere m.fl.”. 

Fremadrettet vil Kent køre work shop nr. 2 i foråret, og her arbejde med trænerne om spillefilosofi 

og afledt spillestil for Roskilde Pigefodbold. Desuden arbejde med anden trænerudvikling og tilbyde 

kurser og udvikling for vores trænere. 


