
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted: Mandag d. 5. januar 2015 kl. 20:00-21:15 hos Ken. 

Deltagere: Sanne, Per, Jakob, Ken 

 

1. Fællescamp torsdag d. 15. januar 2015 på Himmelev Skole (fortsat) 

Agenda er sendt ud til alle afdelingsansvarlige før jul. Ken følger op på hvor mange vi bliver, og koordinere 

lokaler med Himmelev Skole på torsdag. 

Første del er op til afdelingerne, vi har afsat 40  minutter fra kl. 19:30-20:10, men hvis nogen vil bruge 

ekstra tid kan de møde før – Ken er der fra kl. 19:00.  

Fælles-del fra kl. 20:15 – vi laver en samlet præsentation, Ken udsender en ppt-template via Google-docs. 

Agenda for præsentation: 

 Velkommen, overblik – KEN 

 Status på medlemmer og økonomi (foreløbig resultat 2014 og kommende budget 2015) - JAKOB 

 Sportslig status + facebook/Instagram kommunikation – LARS 

 Aktiviteter, herunder fællesspisninger forår 2015 - SANNE 

 Organisation, rammer & fremtid for RPF i 2015 – KEN 

 Huske at informere om ordinær generalforsamling (d. 26/2-2015) 

Aftale med fysioterapeut-foredrag er på plads. OK med projektor i salen, som sidst – Ken tager PC med. 

 

2. Diverse / ”bordet rundt” 

 

 To mødre fra U13 arbejder sammen med Ken på et projekt med salgsvogne på banerne – rammer 

og praktiske detaljer blev vendt på mødet, Ken tager det tilbage til gruppen. 

 

 Opkrævning af kontingent skal udsendes, med frist d. 1. feb. 2015. Vi overvejer betalingsløsning; 

Jakob taler med René. Vi overvejer også MobilePay, Ken sender info til Jakob om mulighederne. 

 

 Ken har haft kontakt til kommunen mht aften-lys på parkeringspladsen men det virker fortsat 

ikke(!). Ken følger op, og spørger om status for udvidelse af klubhus i samme forbindelse. 

 

 DS-træner: Vi skal lave pressemeddelse, gerne med billede om at ny Dame Senior-træner, Maria 

Dong Kruse, er ansat med start 1/1-2015. Per tager denne. 

 



 
 

 
 

 Vi planlægger med 3 fælles-træninger i foråret; Sanne undersøger dato’er med Lars Sørensen og 

gymnasiet. Den sidste fællestræning tænkes gennemført som sommerafslutning med festivitas - 

Sanne følger op med Lars. 

 

 Sportschef’s rolle skal formaliseres / beskrives – Oplæg ved at være på plads, bør drøftes med Lars 

Sørensen nu. Ken finder dato for møde Lars-Per-Ken. 

 

 Sanne har undersøger hvordan klubben bliver synlig i kommunens ”Like My Life”-initiativ, der går 

ud på at få flere børn til at være aktive i sportsklubber. Konklusion: Vi kan komme med i næste Like 

My Life-kampagne’s trykte brochurer, forventeligt inden for 1 års tid. 

 

 Afslutning af klubbens regnskab 2014: Jakob kontakter bogfører og færdiggør regnskab inden 

næste bestyrelsesmøde, og så revisor kan nå at godkende inden GF d. 26/2. 

 

 Næste bestyrelsesmøde: Søndag d. 25. januar kl. 10:00, med fokus på, at bestyrelsen gennemgår 

2014 regnskab, inden dette sendes videre til revisor. 

 


