
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted:  Onsdag d. 27. september 2017 kl. 19:00-21:00 i Himmelevhallens cafeteria 

Deltagere: Vive, Uffe, Lars, Jakob, Ken, Signe + Søren Døygaard 

 

1. Ny hjemmeside v/Søren Døygaard og Uffe 

Vi fik en god demo, hjemmesiden er baseret på DBU’s løsning med direkte integration af Kluboffice og 

”Kampklar”.  

Søren  er webmaster, og frigiver hermed hjemmesiden til test - Uffe + Lars prøver den af de næste 14 dage 

og redigerer / giver input til opsætningen. Herefter rulles ud til afdelinger. De i bestyrelsen der mangler at 

blive oprettet i KlubOffice skriver til Lars for at få adgang. 

 

2. Økonomi 

Vi er p.t. på 280 medlemmer – sådan!  

Skilt er kommet op, faktura er på vej – Lars afregner tilskud med sponsor (Bolduniverset.dk) 

Vi tager hul på afslutning af år og budget 2018 på næste best.-møde. 

 

3. Nyt fra afdelingerne 

U7, U8, U9 årgang er i vækst og U7/U8 oppe at køre selvstændigt. 

Ungtrænere: 3 er fundet – positivt! Alle mødes onsdag næste uge for at planlægge deres træninger til 

vintertiderne. 

Mette Larsen er tiltrådt som assist. træner på DS. 

Old Girls har besluttet at melde sig ud kollektivt pr. medio oktober. Ken har talt med afdelingslederen, og 

bestyrelsen blev orienteret om begrundelsen. Lars skriver til Mette om det praktiske. 

 

4. Sportlig ledelse 

Ken viste forslag til stillingsopslag til Sportschef – Uffe giver feedback og vi sender den ud på medier og 

netværk inden for den nærmeste uges tid.  

Sportlig ledelse fortsætter i nuværende koncept til vi er på plads, og Jakob kalder ind til udvalgsmøderne. 

 

 



 
 

 
 

5. Klubhus og opbevaring  

Der har tidligere på været besøg fra politikere fra K&I-udvalget, på foranledning af en forældregruppe. De 

har set på lokaliteter og forhold, og udtalt sympati og lovet at arbejde for at vores forhold kan blive bedre, 

indenfor de rammer der allerede er i Himmelev Idrætspark. Vi blev bedt os gentage vores behov og ønsker 

til dem, Ken arbejder på dette. På den korte bane er forholdene dog uforandrede, og vi må vente se hvad 

der sker. 

 

6. Fællesaktiviteter vinter/forår 

Indendørsstævne – Uffe koordinerer med to interesserede afdelinger 

Julearrangement – Uffe taler med forældregruppen 

 

7. DBU & Kommune diverse 

Vi er med i skolesamarbejde (Trekronerskolen, 3. kl) – forår 2018 

Ken orienterede fra møde med kommune og DBU om diverse tiltag. Vi er dog mest med til at lytte og give 

input, set med pigefodboldens øjne. 

 

8. Næste møde 

Torsdag d. 2. november kl. 19. 


