
Referat – Møde mellem afdelingsledere og bestyrelse i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted: Tirsdag d. 4. november kl. 19:30-21:00 i Trekronerhallens cafeteria. 

Deltagere: Bettina Rasmussen (U11), John Lorry (U12), Lars Brøgger (U14), René Klindt (U17), Per Aalbæk 

(best., DS), Sanne Nørholt (best., U15), Tove Foxmann (fonds-udvalg), Jakob Havsager (best.), Ken 

Johanneson (best.) 

 

1. Baggrund / formål med mødet: 

At afstemme forventninger til et allerede fastlagt møde (”Fælles-camp”) 15. januar 2015 - se pkt. 2 

At afdække behov og forventninger som de enkelte afdelinger har til forretningsorden og økonomi i 

klubben, forud for at dette besluttes endeligt i bestyrelsen – se pkt. 5 

 

2. Fællescamp torsdag d. 15/1-2015 

Koncept: Vi afvikler afdelingsmøder for alle årgange enkeltvis og parallelt 30-45 min., og afslutter med et 

fællesmøde for alle klubbens medlemmer / forældre 30-45 min. Der er allerede reserveret lokaler på 

Himmelev Skole. 

Arrangementet skal have relevant tema på fælles-delen – sundhed, kost el.lign. Tove Foxman har 

interessant kontakt til UC Sjælland, hvor en ansvarlig på fysioterapeut-uddannelsen evt. kan komme og 

fortælle om ”Forebyggelse af skader”. Tove undersøger. 

I den afdelings-specifikke del vil afdelingerne drøfte konkrete emner inden forårsæson starter op, 

planlægning af stævne-ture m.m. og ikke mindst ”hvem laver hvad” i den enkelte forældregruppe. Se også 

pkt. 3 ”Velkomstfolder”. 

Vi sender fælles-invitation ud efter næste bestyrelsesmøde –  medio december. 

 

3. Velkomstfolder 

Afdelingsansvarlige bedes sende input til Tove Foxman (tbf@pension.dk), med hvad der bør være i 

velkomstfolder til spillere og forældre. Det kan være praktisk info o.lign. men også forventninger til hvad 

forældre bidrager med.  

Vi henstiller til at der holdes 2 forældremøder/-aktiviteter om året i afdelingerne. 

Dette vil vi tematisere på møderne d. 15/1 også. 

 

4. Øvrige fællesinformation / status 

Tove Foxman har meldt sig som sekretær på at søge fonde og andre puljer til fælles midler. Vi har allerede 

ansøgt hus SuperBrugsen i Trekroner, flere er undervejs. 

Vi efterlyser 1-2 frivillige til et mindre Fonds-udvalg – én person til at scanne markedet, og én til at finde / 

identificere formål f.eks. Sidstnævnte input kan også komme direkte fra sportsligt udvalg eller bestyrelsen. 



Tove har desuden kontakt til UC Sjælland og søger en relevant større fond til projekt ”Undgå sportsskader”, 

rettet mod pigefodbold, som generelt er et underprioriteret emne. Der var fuld opbakning og grønt lys til 

Tove og ideen i salen  

 

5. Forretningsorden og budget 2015 

Der var i forvejen indsendt skriftligt input til bestyrelsen fra U9/10, U13, U19 og Oldgirls, da de var 

forhindrede i at deltage. 

Vi besluttede flg. retningslinjer (OBS - budget 2015 skal endeligt godkendes på generalforsamling): 

 Foreningens midler (2015) bør primært koncentreres til trænere, ung-trænere og træner-

uddannelse, koordineret på tværs af afdelinger og rangering/niveau. Bestyrelsen fastsætter 

rammer for udbredelse og størrelse på trænerløn, samt beløb til uddannelse. 

 

 Materialer indkøbes centralt, så hver afdeling sikres en grundpakke/opdatering, og vi indkøber 

derudover fælles special-udstyr efter behov, f.eks. ekstra mål o.lign. Input til dette sikres via 

sportsligt udvalg. 

 

 Alle afdelinger får derudover et årligt rådigheds-beløb pr. medlem på årgangen, Bestyrelsen 

fastsætter beløbet. Beløbet kan bruges som tilskud til ture / afslutninger / privat-stævner / 

sodavand / tape m.v. 

 

 Den enkelte afdeling søger hold-sponsorater, og sponsorater til ture eller andre afdelings-relevante 

aktiviteter. Dette skal ske i balance, under hensyntagen til fælles klub-sponsorater, der kan kommer 

alle medlemmer til gode, og for at undgå”klubber i klubben” eller at enkelte hold sakker helt 

bagud. I øvrigt henvises til sponsor-vejledning udsendt august 2014. 

 

 Klub-arrangementer – fællestræninger, årlig sommerfest o.lign. – baseres på bruger-betaling pr. 

gang, men kan også være knyttet til fælles ansøgninger i fonde. 

 

 Arrangementer, der går på at tiltrække medlemmer eller afvikle større camps / stævner i DBU-regi 

– eksempelvis Pigeraketten eller Fodboldskole – støttes af klubben, men skal aftales med 

bestyrelsen. Opstartspulje og lign. Kommunale tilskud er her også en mulighed at søge. 

 

 ”Fælles-gaver”, ”PR-goodies”, som f.eks. trøjer, huer o.lign. besluttes af bestyrelsen. Kan være 

knyttet til fælles klub-sponsorater og/eller være selv-finansieret pr. medlem. 

 

 Klubben afsætter fælles midler til dommere o.lign. hvor dette er påkrævet iht DBU’s regler, men 

derudover må afdelingerne selv stå for dette. 

 

 Det sikres derudover at foreningen har en minium-buffer til at sikre ”cash-flow” på løbende 

udgifter og dække uforudsete udgifter (bøder o.lign) - dette holdes på et nødvendigt minimum. 

 

 

TAK til alle for bidrag til et godt møde! / Mvh Ken Johannesson (referent) 


