
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted:  Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 18-20 i Himmelevhallens cafeteria 

Deltagere: Vive, Tina, Signe, Søren, Lars, Ken og Martin 

 

 

1. Økonomi status (Lars) 

Lars havde sendt rapport i forvejen, og gennemgik tallene. 

Fortsat færre indtægter på kontingent end forventet. Visse frafald i foråret kender vi til, og der er ingen 

kendte restancer ift Kluboffice. Lars rykker afd. ledere direkte for at nystartede spillere meldes ind asap. 

Carlsberg fond donation i forbindelse med Styrke-projekt er på plads – Lars + Signe sørger for det formelle, 

så vi kan få indkøbt det nødvendige asap. Se også under pkt. Diverse. 

 

2. Sportslig status fra årgangene (Martin) 

Martin orienterede om de forskellige årgange, med hvad der skal ske inden og efter sommerferien, i 

forhold til trupper og turneringer. 

Grundet at mange U18-piger skal på efterskole, flyttes de fleste tilbageværende spillere op til DS til 

efteråret. Nuværende U15 bliver slået sammen med U16. Nuværende U13-trup er stor og spiller her i 

foråret både U13-Øst og U14-Øst. Træner-situation og status på de øvrige afdelinger blev gennemgået kort. 

Vi har ansøgt om at komme med i kommunens Team-DK forløb som kandidat til at blive lokal-prioriteret 

sportsgren. Forventer svar fra Elite- og Talentrådet i løbet af juni. 

 

3. Status på ny tøjleverandør og beslutte hvad vi forfølger (Ken, Søren) 

Vi har (næten) fået 3 komplette tilbud sammenlagt, som vi p.t. er ved at runde af i udvalget. Bestyrelsen 

holdes orienteret i processen som forventes afsluttet i maj  måned. 

 

4. Status på rammer i Himmelev Idrætspark (Ken) 

Ken har løbende fremsendt diverse møde referater m.m. som han har deltaget i, og der har været afholdt 

en brugerundersøgelse initieret af RKC, som alle RPF medlemmer har haft mulighed for at svare på.  

Vi afventer nu resultatet af den indstilling RKC skal lave til K&I forvaltningen, som skal fremlægges og 

behandles i det politiske udvalg d. 6. juni. 



 
 

 
 

Vi har desuden ansøgt kommunale anlægsmidler til bedre opbevaring, her forventes også svar i starten af 

juni.  

 

5. Sommerfest planlægning (alle) 

 

Alle i bestyrelsen har mulighed for at bidrage, men ikke at drive opgaverne 

Vi lavede huskeliste med opgaver på mødet.  

Tina laver indbyldese hvor vi beder om hjælp fra 3 forældre pr. årggang, som vil være en betingelse for at vi 

kan gennemføre som oprindeligt planlgt d. 24/6 eftermiddag. 

Søren sørger for ar Årets spiller m.m. udvælges og at vi får bestilt tøj til hædring på hver årggang. Som 

noget ny får vi også indstillet årets træner og årets frivillige i klubben. 

Ken book’er bolduniversets bane. 

 

 

6. Diverse (alle) 

Festival 2018: Vive driver projektet, på henvendelser fra frivillige er vi i mål, på endelig kontrakter er vi knap 

på plads. 

Projekt Styrke: Kører fra i mandags, det går godt og der er søgt midler fra DBU-Sj udviklingspulje. 

 

7. Næste møde: Onsdag d. 22. august kl. 18 


