
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted: Tirsdag d. 16. december kl. 20:00-21:15 i HBK’s cafeteria. 

Deltagere: Sanne, Jakob, Ken 

 

1. Fællescamp torsdag d. 15. januar 2015 på Himmelev Skole 

Koncept fortsat at vi afsætter i alt ca. 2 timer – den 1. halvdel har afdelingerne mulighed for at mødes og tale sammen 

forud for forårsæson, stævne-ture, rolle-fordelinger, m.m.  Ken laver forslag til standard-agenda til inspiration – ellers 

op til den enkelte afdeling at beslutte.  

Den 2. halvdel med fælles status, info og visionerne for hele klubben, samt evt. spørgsmål til bestyrelse og 

trænerstaben. Vi slutter af med ca. 20 minutters foredrag af fysioterapeut om forebyggelse af skader. Sanne 

undersøger navn på foredragsholder via sin kontakt. 

Ken laver forslag til samlet agenda, ud fra hvad vi aftalte på mødet, og sender rundt til bestyrelsen for kommentarer, 

inden vi offentliggør invitation til alle afdelinger (udsendes før jul). 

 

2. Økonomi og opdatering af foreløbig budget 2015 

Som følge af den aftalte forretningsorden på mødet d. 4/11 afsætter vi et ramme-beløb til trænerne, som tænkes 

differentieret i størrelse efter årgang, og enten kan bruges til uddannelse eller vederlag. Endelig beslutning om 

fordeling 2015 træffes efter input fra Sportschef. 

 

3. Diverse / ”bordet rundt” 

• Vi har afholdt jule-arrangement i Rådmandshaven i søndags, og det gik godt – trods vejret og afbud var vi 43 

deltagere på banerne, hvor også nogle af ungdoms-spillerne var med til at træne de yngste. Bagefter gik vi indenfor i 

varmen, hvor der blev spist æbleskiver og spillet julebanko om sponsor-præmier. Tak til alle for et godt arrangement! 

• Ny Dame Senior chef-træner er ansat! Processen er gået godt via ansættelsesudvalg, hvor både spillere, 

afdelingsansvarlig og bestyrelse var repræsenteret. Den ny træner offentliggøres og introduceres på trænermødet 

torsdag denne uge. 

• Vi planlægger med 2-3 fællestræninger i foråret; Sanne undersøger dato’er med Lars Sørensen og gymnasiet. Den 

sidste fællestræning tænkes gennemført som sommerafslutning med festivitas 

• Sportschef’s rolle skal formaliseres / beskrives – Per kigger på dette og kommer med et oplæg. 

• Sanne 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. 

• Ken har haft kontakt til kommunen mht aften-lys på parkeringspladsen (ser ud til at virke fra d.d. - ?) og status på 

udvidelse af klubhus (afventer svar) 

• Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 8. januar kl. 20:00. 


