
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted: Onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 19:15-21:00 i Badmintonklubben 

Deltagere: Per, Jakob, Vive, Sanne og Ken 

 

1. Nyt fra Sportsligt Udvalg d. 24/9 (Ken på vegne af Sportschef Lars Sørensen) 

Referat fra seneste udvalgsmøde gennemgået, efter årgang.  Vi er fortsat på udkig efter trænere til 

henholdsvis U13, U14 og U19, men der er udsigt til løsning på 2-4 ugers sigt. Afdelingsledernes rolle under 

trænerskifte og hand-over mellem afgående og tiltrædende trænere bør understreges - Ken har talt / taler 

med de berørte afdelingslederne og Lars Sørensen. 

Vi er overgået til vintertider - ikke alle afdelingers ønsker kunne opfyldes, men vi har søgt det bedst mulige 

fælles kompromis. Presset er størst frem til nytår, hvorefter der kommer yderligere 2 ugentlige timer på 

kunstgræs i Lillevang. Vi arbejder desuden på tider på græsbane 5, til de hold, der fortsat er i turnering, og 

har skaffet de yngste lidt ekstra kvadratmeter i deres indendørs træningspas om mandagen. 

Forbedret side til indmeldelse på www.roskildepigefodbold.dk  er oprettet, til nemmere kontakt med 

afdelinger og indmeldelse, som også letter administration i KlubOffice (Jakob). Det ser rigtig godt ud! 

 Afdelingslederne har udtrykt ønske at deltage på udvalgsmøderne (se også pkt. 2), Ken har talt med Lars - 

vi sigter efter et nyt setup fra start 2016, hvor afdelingsledere og trænere kan deltage 3-4 gange årligt, og 

have en fælles del og specifik-del i forlængelse af hinanden. Fremadrettet sendes månedligt referat i kopi til 

afdelingslederne og bestyrelsen, og afdelingslederne opfordres generelt til at deltage og repræsentere 

afdelingen, hvis træneren er forhindret. 

(...)  

Ønskerne til bestyrelsen og den sportslige ledelse er mange og varierede mellem årgange og alderstrin, og 

for samtidig at opnå overblik over, hvad de enkelte afdelinger konkret selv byder ind med fremlagde Ken en 

skitse til afdækning behov & ressourcer, hver afdeling har til at nå deres ønsker og mål. Ken drøfter 

modellen videre med sportschefen - vi satser på at modne forslaget og kunne fremvise det til afdelingerne 

primo 2016. 

 

2. Opsamling på møde med afdelingsledere d. 29/9 (Ken, Vive) 

Referat udsendt til alle afdelingsledere, trænere og bestyrelse d. 4/10 blev gennemgået. Drøftelse og 

konklusion på konkrete forslag fremsagt af afdelingslederne: 

 Afdelingsansvarlige fast med på sportsligt udvalg: Se pkt. 1. Det vil være for stor en mundfuld at 

gøre det til en fast ordning hver måned, men vi håber ovenstående måde er en vej frem. 



 
 

 
 

 Flere RPF hjemmekampe  på samme dato: Bestyrelsen er enig, og alle hold spiller i udgangspunkt 

hjemmekampe om søndagen, og det vil vi fortsat tilstræbe i foråret (Dame Senior har ønsket fast 

hjemmekamp lørdage). Så vi gør allerede dette og bestyrelsen opfordrer afdelingslederne til at 

kigge i DBU kalenderen og selv koordinere fælles tiltag som salg af kaffe m.m. (inden for rammer og 

muligheder drøftet på mødet d. 29/9). 

 Oprettelse af lukket facebook-gruppe for afdelingsansvarlige / aktive forældre: Bestyrelsen kan se 

både fordele og ulemper, og vi har blandede erfaringer. Vive sætter et møde op med udvalgte 

forældre, som vi ved har erfaring eller arbejder med kommunikation og sociale medier til daglig. 

 Forældreforening / støttegruppe for Roskilde Pigefodbold: Bestyrelsen synes det lyder som en 

spændende idé, hvis der er en gruppe forældre der vil melde sig til at forme og drive et sådan 

initiativ. 

 

3. Sponsorer og tilskud fra puljer 

U17 og U19 har opnået tilsammen 10.000 kr. i tilskud fra kommunens Talent- & Udviklingspulje. Beløbet er 

fra det kommunale udvalg side øremærket til træneruddannelse. 

U13-14-15 ønsker at søge en forbundspulje til i forbindelse med Hollandstur i Påsken. Bestyrelsen synes det 

lyder rigtigt spændende og er klar til at bakke op. 

Ken informerede kort om henvendelse fra en potentiel klubsponsor, som er opstået via en forældre-

kontakt. Dette vil vi følge i november måned. 

Ansøgning for kommunalt aktivitetstilskud er indsendt jvfr. deadline - OK. 

 

4. Økonomi / afslutning af regnskabsåret 

Status på økonomi som ved sidste møde. Jakob indhenter tilbud på regnskabssystem og taler med revisor 

Kim Madsen, og vi tager punktet igen på næste bestyrelsesmøde.  

 

5. Jule-arrangement d. 12/12 kl. 10-14 i Rådmandshaven 

Oplæg: Kl. 10-12: Turnering på tværs af alle årgange og med små scorings-præmier el.lign. Kl. 12-14: Hygge 

indenfor i cafeteriaet. Sanne kontakter forældre til at arrangere, nogle har allerede meldt sig. 

 

6. Eventuelt 

Opdateret aftale med tøjleverandør stort set på plads, heri indgår også en mulighed for webshop (Jakob). 



 
 

 
 

Vive har skrevet udkast ansøgning til "Årets fodboldklub" - vi gennemlæser og kommenterer tilbage senest 

med udgangen af oktober. 

Der er indsendt en idé til bestyrelsen, om at vi får spillerne selv til at rapportere fra kampe og skabe 

elektronisk indhold, der kan deles med alle medlemmer. Det lyder spændende, og vi vil bede om at det 

gøres mere konkret med form - herunder økonomi - så vi kan tage endeligt stilling. 

Der planlægges med at gentage succes med fodboldskole for piger i uge 27 2016 (Jakob). 

 

Datoer i fremtiden: 

 Torsdag d. 7/1-2016 kl. 19: Bestyrelsesmøde, hvor vi starter med en fællesdel med afdelingslederne 

om input til budget og forretningsorden. 

 Tirsdag d. 9/2-2016 kl. 20: Ordinær Generalforsamling. Vi vil opfordre afdelingerne til at holde 

møde samme dag, kl. 19-20. 

Sanne og Per vælger ikke at genopstille til bestyrelsen for næste periode. 

 

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 3. december kl. 19. 


