
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted:  Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 19-21 i Himmelevhallens cafeteria 

Deltagere: Signe, Vive, Lars, Uffe, Jakob, Ken 

Klubbens udviklingskonsulent, Kent Hørlyk Sehested deltog på de 2 første punkter af mødet. 

 

1. Opsamling fra seneste møde i Sportsligt Udvalg 28/3 

Referat fra mødet er sendt ud, stort fremmøde - positivt!  

Hovedpunkt var banefordeling, som det lykkedes at få koordineret i fælles dialog afdelingerne imellem. Vi 

er desværre ikke selv herrer over rammerne, der blot bliver sendt ud fra HVB, hvilket Uffe bærer videre til 

næste månedsmøde med HVB og kommunen. 

Afdelingerne er ved at få styr på materialer, og hvad der skal suppleres op. Jakob samler behov ind og 

koordinerer indkøb. Ud fra budget 2017 er det vigtigt, at afdelingerne selv gør grundig status, tæller bolde 

op m.m., da vi ikke kan supplere ukritisk. 

Det er også aftalt, at alle afdelinger skal have besøg på banerne af Kent Hørlyk de kommende uger. Kent 

rykker selv og koordinerer ellers med Jakob. 

Møderne i Sportsligt Udvalg har desværre været for få og uregelmæssige de seneste 3-4 måneder. Vi bør 

give vores sportslige ledelse et eftersyn og evt. justere det setup, der har kørt et års tid nu. Jakob tager 

dette op med gruppen. 

 

2. Uddannelse 

DBU C-licens uddannelse brydes fra forår 2018 ned i alders-relaterede moduler (U6-U9, U9-U12 og U13-).  

Vi vil afholde "Børnefodbold Basis" (6 timer) d. 12/5-17, der tilbydes alle børne-trænere/aktive forældre. 

Evt. kan yderligere C-kurser lægges i forlængelse i efteråret. Kent H udarbejder beskrivelse, og sætter 

kurset op. Vi skriver ud om dette i nyhedsbrev inden Påskeferien. Vi søger uddannelsespuljen, på basis af 

kursusbeskrivelsen (Ken). 

Desuden har vi mulighed for at sende enkelte, relevante trænere med på FCR's C-program, der har to 

udvalgte 3-timers kurser på denne side af sommer. 

 

3. Økonomi 

 

Vi har p.t. store udgifter til især indkøb af tøj til holdene, men sponsor-indtægter er jo heldigvis på vej den 

anden vej. 



 
 

 
 

Kontingent-opkrævning kører godt og nemt, 262 medlemmer har betalt, og der er 15 restancer fra 

indeværende forår. Sidste rykker er sendt til disse nu, som ved ugens udgang slettes de hvis ikke der er 

betaling. Fremadrettet vil vi sende maks. 3 rykkere, hvorefter udmelding sker. Afdelingslederne gøres 

opmærksom på dette forud for næste opkrævning til sommer.  

Vigtigt at afdelingsledere holder mail-adresser i medlemskartotek opdateret. Nogle afdelinger kører "DBU 

Kampklar" hvor alle data er 1:1 med KlubOffice; måske er det en idé i stedet for Holdsport.dk? Signe laver 

testkørsel af Kampklar med Jens fra U10, så vi får en sammenligning. 

Både U16 og U18 nåede til Futsal "Final Four" DM i Jylland, og U18 sikrede klubben Bronze :-D Lars følger 

op på DBU-tilskud til transport, som vi er berettigede til. 

 

4. Stævne, Pigecup 2017 

Stævnet forløb fint med ca. 40 hold som deltagere. De 4 forældre, der havde lagt et stort arbejde i at sikre 

et godt arrangement kunne endeligt opleve høsten af al arbejdet med forberedelserne: Masser af glade 

fodboldpiger og gæster i Himmelevhallen begge dage! Det økonomiske resultat er ikke gjort op endnu, men 

stævnet forventes at give et overskud. 

Erfaringerne fra dette år skrives ned, så vi næste år kan forbedre yderligere på konceptet og få flere aktrive 

forældre og sponsorer med. 

 

5. Sponsorer 

Ikke konkret nyt, men vi har muligvis fået mulighed for inspirations-snak med en sponsorkyndig fra en 

anden fodboldklub - Ken og Uffe undersøger. 

DGI sponsorkurset er rykket til maj, Uffe er tovholder. 

Vi har heldigvis oplevet god støtte fra lokale sponsorer til nyhedssiden i Paprerboy, hvor der løbende 

gennem foråret bringes nyt fra RPF - dejligt! 

 

6. Klubhus m.m. 

Desværre har vi lige fået afslag fra politikerne i Kultur- & Idrætsudvalget - vores 3. ansøgning kom heller 

ikke i betragtning. Vi skriver om dette i nyhedsbrev og kæmper på. 

Indtil videre må vi være i Himmelevhallens cafeteria, ved at dele med HVI-håndbold. Det fungerer, men der 

er ikke kommet afklaring på om Roskilde Pigefodbold kan få en mere permanent og fast ordning med 

Roskilde Kongrescenter, der igen i marts har fået vores behov og input. 

Vi har til gengæld jo fået lov at sætte skilte op ved banerne og omklædningsrum - Uffe ser på dette og har 

også kig på mulige sponsorer. 



 
 

 
 

På sportligt udvalg kom forslag fra nogle trænere om at opbevaringsrum slås sammen til ét stort rum. 

Bestyrelsen tror der rent praktisk kan være fordele og ulemper, men er villige til at se på konkrete forslag, 

hvis man i trænergruppen kan komme med en fælles idé. Vi vil parallelt høre med kommunen, der ejer 

bygningerne, om det er muligt at slå de 3 rum sammen. 

 

7. Pigeraketten forår 2017  

Vi har fået dato torsdag d. 15/6, og da det er en hverdag giver det mulighed for koordinering med 

interesserede SFO'er. Vi har erfaringer fra kampagnen fra sidste år, og kan med fordel være lidt tidligere 

ude og gøre os mere synlige. Vi kan også med fordel tænke på at give alle gæsterne flyers om medlemsskab 

i RPF og evt. en lille ting som minde fra dagen. Vi har desuden lidt sodavand o.lign. til overs fra stævnet. Ken 

skriver til Signe og Søren Døygaard fra U10 som er tovholder. 

 

8. Roskilde Festival 2017 

Gruppen holder faste møder og har været til infomøde med festival-ledelsen, og forholdene omkring dette 

års garderobe- og servicekoncept blev gennemgået.  Vi er over 50 frivillige nu, så det tegner godt, men vi 

boost'er også hvervningen nu med flyers og mails til afdelingerne. 

 

9. Diverse 

Pigeklub-netværk samarbejde kører, der har været afholdt et 2. møde i marts, og vi fortsætter den gode 

dialog med andre pigeklubber på Sjælland. Lars Sørensen, Ken og Kent Hørlyk vil deltage fremadrettet. 

DBU-Sjælland afholder workshop om "Kvindevækst i fodbolden" d. 20/4, Pernille har modtaget invitation. 

Vi koordinerer indbyrdes, hvem der deltager, men god og spændende mulighed for at høre mere om DBU's 

tanker. 

Web-brush-up: Vi har behov for at få hjemmesiden støvet af, og vil efterlyse interesserede frivillige i næste 

nyhedsbrev. 

Sommerfest / afslutning i juni: Evt. kombineret med flere hjemmekampe en søndag i juni? Ken finder en 

dato med afdelingerne, og vi beslutter rammer for festen på næste møde. 

Udvikling - klubbens fremtid på længere sigt:  RPF vokser og har succes - klubbens drift og festivalprojekt 

tager det meste af bestyrelsens tid p.t. Vigtigt, at vi får drøftet med alle interessenter, hvad deres 

oplevelser er, og hvad input de evt. har til RPF's fremtid. Hvad skal vi kæmpe for inden- og udenfor 

banerne? osv. Ken laver oplæg med bruttoliste med emner, deler med bestyrelsen inden for 1-2 uger, og vi 

kalder herefter alle interesserede ind til et åbent møde. 

 

10. Næste møde: Mandag d. 2. maj kl. 19 i Himmelevhallens cafeteria 


