
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted:  Onsdag d. 29. november 2016 kl. 19-21 i Himmelevhallens cafeteria 

Deltagere: Uffe, Pernille, Lars, Jakob og Ken  

 

1. Økonomi - Regnskab 2016 status 

Vi har p.t. 265 medlemmer. Nuværende regnskabs-system har drillet, vi er ved at få support med henblik på 

årets afslutning.  

Nyt økonomisystem overvejes til næste år, så vi kan opkræve direkte betaling ved indmeldelse m.m. Lars 

har kontaktet et par leverandører, inkl. DBU, der har en Kluboffice-baseret løsning: 1.300 kr./år + 1.350 kr. 

for kursus. Bestyrelsen enig om denne løsning - Jakob og Lars sætter processen i gang. 

 

2. Budget 2017 

Bestyrelsen vil arbejde videre på næste møde forud for generalforsamlingen, men drøftede udvalgte 

punkter, vi forudser til næste år. 

Udgifter: RPF-skiltning ved og omkring bygninger i Himmelev idrætsanlæg, Boldpumpe, ud over fælles 

Materiale-fornyelse til alle afdelinger, som i 2016. Vi kender ikke vores lokale-situation i 2017, men vil 

afsætte midler til dette. 

Indtægter, ud over kontingenter og tilskud: Roskilde Festival-garderober - og gerne flere klubsponsorer 

eller sponsorer til specifikke områder (Idé: Trænertøjssponsor). 

 

3. Køreplan for ordinær generalforsamling 2017 

Jvfr. vedtægter: Indkaldelse og regnskab - d. 25/1, Endelig dagsorden - d. 1/2, Generalforsamling d. 8/2. 

Lokale er book'et men Ken mangler svar fra skolens administration, om vi kan få flere klasselokaler til 

afdelingerne kan mødes inden, hvis de vil. (Vi overvejer, at holde generalforsamlingen som en fristående 

begivenhed, hvis vi ikke kan få lokaler - flere afdelinger har selv holdt møder i november i Himmelev-hallens 

cafeteria som nu kan book'es til formålet). 

 

4. Samarbejdsmøde med HVB og kommune 

Ud fra de politisk vedtagne samarbejdsprincipper er Uffe indkaldt til møde d. 1/12. Bestyrelsen drøftede 

kort fælles input til mødet, som Uffe tager med. 

 

 



 
 

 
 

5. Idrætsfacilitetspulje 

Frist for ansøgning til 1. halvårs pulje i 2017 er d. 15/1. Uffe og Ken vil arbejde på et forslag vi kan sende ind 

til eget klubhus. 

 

6. Festival-garderober 2017 

Opslag til hvervning af frivillige er sendt til alle afdelinger og sat på facebook. Arbejdsgruppen mødes igen 

d. 7/12, og der er inviteret til infomøde for alle interesserede d. 11/1. 

 

7. Projekt ”Piger i gang” 

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder, med udgangspunkt i legat fra Roskilde Festival: Hvordan for vi 

flere piger/kvinder til at spille fodbold? ... Det kan både være de yngste eller de voksne - Mor/barn fodbold? 

Fodbold-fitness? Klub-ansat "indkørings-person"?  Markedsføring på UCSJ?  

Vi vil spørge relevante afdelinger og tage fat på ideerne efter jul: Jakob H tale med de yngste. Pernille 

undersøger med Fodboldfitness i udbud – sammen med HVI? 

 

7. Eventuelt 

Halvårsmøde i RIU: Ken informerede, bl.a. om at kommunen sammen med DGI stiller kurser i 

foreningsudvikling. Materiale fremsendes til bestyrelsen, måske er det noget for os. 

Trænermøde / -hygge: Lørdag d. 11/2 - Pernille skriver ud til alle med dato'en. 

Udviklingsmøde: Workshop blev afholdt med træner/ledere fra stort set alle RPF-årgange d. 26/11; det gik 

godt og der blev sat ord på vores værdier Glæde - Vilje - Udvikling - Holdet. Kent Hørlykke var facilitator og 

han planlægger Del 2, hvor også nogle af spillerne vil blive involveret. 

Det går godt med Ung-trænerne, som også mødes fast til udveksling af erfaringer på tværs i deres vigtige 

rolle. Vi regner med at gruppen udvides med et par nye medlemmer fra Nytår. 

Nyhedsbrev - december: Uffe samler op på historier og skriver det sammen. 

 

8. Næste møde: 

Torsdag d. 5/1-2017 kl. 19 i Himmelevhallens cafeteria 


