
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted:  Lørdag d. 12. marts 2016 kl. 8:00-11:15 i Åhusenes fælleshus 

Deltagere: Uffe, Pernille,  Jakob, Vive, Lars Brøgger, Lars Knudsen og Ken  

 

1. Værdigrundlag  

Jakob præsenterede hvad den foreløbige arbejdsgruppe har tænkt og talt om for hver af værdierne:  

"Glæde", "Vilje", "Udvikling", "Holdet" . Bestyrelsen drøftede herefter i plenum; vi er enige om at værdierne 

har potentiale til at dække bredt på- og uden for banen i hele klubben, og foreslår at gruppen fortsætter 

men udvides til også at dække nogle spillere og ledere i de yngre rækker, f.eks. U12.   

Jakob repræsenterer bestyrelsen i det videre arbejde, og vi følger op på næste bestyrelsesmøde. 

 

2. Kommunikation 

Nyhedsbreve: Vi skruer frekvensen op til at være med månedlig, og vil informere tydeligere, hvilke 

initiativer vi som bestyrelse har gang i, og hvem der kan kontaktes om hvad. Uffe skriver det kommende 

nyhedsbrev for marts. Vi beder desuden de afdelingsansvarlige om input til nyt fra årgangene. 

Presse: Vi gør det tydeligt gennem nyhedsbrev, at RPF-historier til lokale medier er meget velkomne, men 

at kontakt til de lokale medier sker gennem Vive som presseansvarlig. 

Hjemmeside:  Kommunikative retningslinjer, sponsorstrategi og anden gældende fælles-info ligges på 

hjemmeside, så medlemmer og forældre nemmere kan finde det. Uffe og Vive vil desuden se på 

hjemmesiden generelt, hvad vi skal opdatere eller tilføje/fjerne. 

Indhold til sociale medier: Uffe har fremsendt forslag om "Youtube-reportere" til at interviewe klubbens 

aktive og dække kampe m.m. for at få mere levende og løbende dækning af Roskilde Pigefodbold. Vi gør 

dette som en fast stilling i klubben og prøver det af i foråret 2016. Vederlag i niveau som for ungtrænerne, 

der hjælper til i de yngste årgange. Uffe laver jobopslag, sender ud og kører ansættelsesforløb. 

 

3. Afdelingsledelse 

Vi beslutter fremadrettet at holde fast månedsmøde for afdelingsledere, parallelt med Sportslig Udvalg den 

sidste torsdag i hver måned. 

Beskrivelse af opgaver & ansvar for alle afdelingsledere udarbejdes, ud fra materiale vi allerede har fra 

diverse lister m.m. på bl.a. DS og U15. Der er desuden gode elementer til genbrug og inspiration fra den 

oprindelige kommunikationsplan fra da klubben startede  

Lars Brøgger tager begge punkter. 

 



 
 

 
 

4. Sportslig ledelse 

Punktet udgik og tages op på næste bestyrelsesmøde. Kort nyt siden sidst: Banetiderne er fordelt og aftalt 

på sportsligt udvalgsmøde og Dame Senior har i starten af marts fået ny træner, Andreas Sønderskov 

Nielsen, og han er allerede godt i gang - positivt! 

 

5. Sponsorstrategi 

Sponsor-setup samt hvordan vi får sparket gang i sponsorarbejde i klubben blev drøftet; nuværende 

sponsoroplæg bør måske opdateres / forenkles. Vi har hver især haft kontakt med forældre og 

interessenter i årets første måneder, og der var også input til emnet på generalforsamlingen.  

Vi sender det nuværende oplæg ud sammen med nyhedsbrevet, og inviterer til åbent møde for alle 

interesserede d. 7. april - Uffe og  Pernille driver dette. 

Samarbejdsaftale med en mulig klubsponsor: Det fremsendte kontrakt-forslag blev endeligt behandlet. 

Konklusion: Vi vil som klub have svært ved at kunne leve op til forpligtelserne, men ser ellers sponsoren 

som oplagt støtte til projekter og arrangementer - så vigtigt med et pænt "nej tak", og holde dialogen om 

fremtidige muligheder. Ken giver besked. 

 

6. Årshjul m. fælles initiativer / sociale events  

 Dato for Sommerfest lørdag d. 11. juni er udsendt, så alle afdelinger kan tage højde for dette i 

turneringsprogrammet (Pernille) og book'e baner (Ken) 

 Fællestræning for alle spillere i foråret: Vi ser på dette når kampprogrammer er  klar og udendørs-

sæson begynder (Pernille undersøger med Lars Sørensen) 

 Fælleshygge for trænere- og ledere er vigtigt for at få alle rystet sammen på tværs af afdelingerne, 

i foråret (dato: d. 20. maj) - Pernille undersøger muligheder for steder vi kan være / aktivitet. 

 

 

7. Diverse 

Vi har kun fået kort mundtlig begrundelse for Kultur & Idræts afslag ved behandling af ansøgning om 

klubhus. Ken forsøger at få et møde i stand, gerne i kommende uge / inden Påske, hvor også Uffe vil 

deltage. 

 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag 14. april kl. 19:00 i Åhusenes fælleshus. 


