
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold 

Tid & sted: tirsdag d. 12 maj 2020 kl. 19-21 onlinemøde 

Deltagere: Claus, Martin, Michelle (referent), Dan, Ann, Lars, Ken og Søren 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde d. 3.3.2020 

Det samlede referat blev godkendt. 

3. Revideret budget 2020 set i lyset af coronaen 

Revideres budget blev gennemgået grundet COVID-19. 

a. Forventninger til antal medlemmer efter sommerferien 

Bestyrelsen kalkulere med et fald af indmeldelser efter Sommerferien, da blandt andet pigeraketten ikke 
har kunne afholdes. Bestyrelsen kalkulere også med et tab af medlemmer efter sommerferien grundet 
COVID-19. 

b. Sparede udgifter i forårssæsonen 

Bestyrelsen kalkulere med en besparelse på dommere og tuneringsgebyr, da det grundet COVID-19 ikke har 
været muligt at afholde kampe. 

Da blandt andet Vilbjerg cup og sommerfesten er aflyst, vil der umiddelbart være en besparelse i forhold til 
arrangementer. Bestyrelsen har dog valgt at gemme pengene til efteråret og benytte pengene her til støtte 
af sociale arrangementer for de enkelte årgange. 

Det er stadig usikkert pm Fodboldskolen kan afholdes.  

c. Mulige refusioner fra corona-hjælpepuljen 

Bestyrelsen har søgt DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje. Dette på baggrund af manglende indtægter fra 
Roskilde Festival, som jo er aflyst, og færre indmeldelser end budgetteret med i starten af 2020. 

d. Budget til at gøre en ekstra indsats for at afhjælpe corona-virkningen 

Bestyrelsen kalkulere mere en ekstra udgift til blandt andet sprit ect. som vil komme i forbindelse med 
genåbning af fodbolden. 

Til trods for et revideret budget med et negativt resultat, vurderer bestyrelsen, at klubbens situation til 
trods for COVID-19 ikke er ildevarslende, og fortsætter derfor med de planer, som bestyrelsen planlagde 
inden COVID-19. Det sker blandt andet, fordi vi har brugt de sidste 5 år på at skabe en solid klub, som kan 
stå i mod sådanne tider som disse. 



 
 

 
 

4. Genåbning af fodbolden i h.t. corona-retningslinjer 

Brede-fodbolden genåbner fra 18 maj 2020. DBU er kommet med klare retningslinjer, som skal overholdes i 
forbindelse med udøvelse af sport. Der er blandt andet krav til banerne, rengøring af materialer, afstand, 
antal spillere pr. bane, ingen forældre osv. 

Klubben skal muligvis også sørge for Corona-vagter. Umiddelbart lader vi trænere være dette. 

Man må kun benytte baner som er kridtet op. Roskilde Kommune kridter kun 8- og 5-mands baner op. De 
starter med at kridte et hvis antal baner op pr. forening, så alle kan komme lidt i gang hurtigt. Der kan gå op 
til 4 uger før alle baner er kridtet op til brug på vores anlæg. 

Martin har samlet input ind fra trænere i forhold til at få lavet en banefordeling. Bestyrelsen har valgt at 
prioritere fra de ældste årgange og ned, da vi mener, at de ældste er mere fleksible i forhold til tiden og 
ikke har været i gang ligeså længe som de yngre. Vi starter derfor med de ældste og går ned efter i takt med 
at flere og flere baner bliver brugbare. 

For at kunne tilgodese de retningslinjer der er stukket ud fra DBU, har bestyrelsen i samråd med Martin 
valgt følgende regler: 

- Hver årgang deles ind i 9 spillere + 1 træner – altid de samme personer. 

- Hver gruppe har sit eget boldbet, sine gene kegler ect. 

- Efter hver træning tager træneren udstyret med hjem og vasker/spritter af. 

- Jyske bank mål må ikke bruges, grundet rengøringsbesvær. 

Bestyrelsen (Ann) indkøber 1 dunk sprit til hver gruppe. Denne skal træneren bruge til rengøring.  

Spillerne skal selv sørge for at have sprit med til eget forbrug. Spillerne skal spritte hænder inden, under og 
efter træning. Dette melder formanden ud til forældre og spillere. 

Keepertræning afholdes ikke før efter sommerferien. Keepertræning kan eventuelt aftale keepertræning 
med U16, U18 og DS. 

Martin forhører kommunen omkring mulighederne for brug af Ollerupbanen. 

Martin laver et skriv omkring regelsæt på og ved banerne før, under og efter træning. Skrivelsen sendes til 
bestyrelsen for godkendelse, da bestyrelse skal vi stå inde for at retningslinjerne bliver overholdt. 

5. Gennemgang af projekter/sager i Roskilde Pigefodbold 

Ann ringer til DBU og høre om pigeraket eventuelt afholdes i efteråret fremfor foråret, så vi kan forberede 
os, såfremt det sker. 

Søren dribler videre med bolden omkring hvervekampagne og markedsføring af RPF via. RUC studerende 
med sparring fra Michelle. 



 
 

 
 

Gennemgang af andre projekter er udskudt til næste bestyrelsesmøde. 

6. Gennemgang af oversigten med fordeling af arbejdsopgaver 

Udskudt til næste bestyrelsesmøde. 

7. Eventuelt  

a. Trænersituation 

Martin gennemgik trænersituationen.  

Martin og bestyrelsen drøftede mulige trænerkandidater. 

Martin får i samarbejde med trænere lagt en plan for, hvordan årgangene – særligt de ældste årgange (U-
18 og DS) - skal se ud efter sommerferien. 

b. Sommerfest 

Grundet COVID-19 får vi ikke mulighed for at afholde en fælles sommerfest i 2020. Men bestyrelsen 
opfordre årgangene til fortsat at holde en intern afslutning. Bestyrelsen bestiller gerne præmier og trøjer, 
så årets medspiller og årets spiller fortsat kan kåres ved interne afslutninger. 

c. Kommunikationsplan 

Vi skal have fremlagt vores kommunikationsplan for fremtiden for trænere, spillere og forældre. Herunder 
blandt andet, RBE-samarbejde i forhold til talenttræner, fysioterapeut, træningsrum og vores tiltag i 
arbejdet på at få en DM-licens. 

 

 


