Fra: Lise Bach Jepsen <lise.bach.jepsen@hotmail.com>
Dato: 13. november 2017 kl. 21.18.46 CET
Til: Birgitp <Birgitp@roskilde.dk>, "Poulln@roskilde.dk" <Poulln@roskilde.dk>,
"mariannek@roskilde.dk" <mariannek@roskilde.dk>
Cc: Tina og Brian Friis <egevej33@gmail.com>, "Ken Johannesson, Roskilde Pigefodbold"
<formand@roskildepigefodbold.dk>
Emne: Sv: Møde med Roskilde Pigefodbold d. 25/9
Kære alle

Nu er det to måneder siden vi sendte vores første brev til jer og resten af jeres kollegaer i byrådet.
Et brev som gav udtryk for de frustrationer over forholdene omkring baner, omklædning, klubhus
mv., som vi forældre i Roskilde Pigefodbold oplever.

Brevet blev fulgt op at et møde med jer, hvor vi oplevede lydhørhed og lyst til handling. Desværre
kan vi konstatere, at det er småt med handling, da vi pt. stadig ikke har fået nogle aftaler på plads
omkring klublokale, mødelokale, opbevaring mv. som vi drøftede på mødet. Der er sket enkelte
små forbedringer i og uden for lokalet, men det går MEGET langsomt.

Vi vil appellere til, at I lægger pres på de rigtige personer, så der kommer skred i tingene. Der skal i
højere grad være tale om en styret proces, hvor vi får mere end tomme løfter, og vi har brug for
synlige tegn på, at I virkelig vil noget godt for Roskilde Pigefodbold.

Pigerne, ja de træner ufortrødent videre trods regn og rusk, men et hurtigt kig ud af vinduet gør
det ikke svært at gætte, at der ikke er lagt op til socialt samvær før og efter træning. Samtidig er
det pinligt, når pigerne skal spille hjemmekamp en mørk novemberaften, så må de forældre, som
kommer langvejs fra stå og fryse eller sidde i deres biler en time, mens deres spillere varmer op,
fordi vi ikke har mulighed for at henvise dem til et klublokale.

Med venlig hilsen

Tina og Lise
Forældregruppen U13

Fra: Ken Johannesson, Roskilde Pigefodbold <formand@roskildepigefodbold.dk>
Sendt: 2. oktober 2017 20:55
Til: Birgitp; Poulln@roskilde.dk; mariannek@roskilde.dk
Cc: Lise Bach Jepsen; Titus Skath; Bestyrelsen Roskilde Pigefodbold
Emne: Møde med Roskilde Pigefodbold d. 25/9
Kære Birgit, Marianne, Fredrikke og Poul,
Tak for et godt kaffemøde mandag d. 25/9 2017, og at I ville lytte til og og se
forholdene for Roskilde Pigefodbold.
Jeg prøver at opsummere budskabet vi gav, og de svar og løfter, vi hørte jer
give:
Klublokale: Roskilde Pigefodbolds medlemmer mangler et sted at være. I
øjeblikket hæmmes vores ellers positive udvikling ganske enkelt af, at vi ikke
har et sted at mødes uden for træningsbanerne.
På trods af gode politiske intentioner og fine ord, har vi nu fire gange i træk
fået afslag på selv mindre støtte til etablering af vores eget
klubhus/klubpavillion. Derfor har vi gennem et år haft drøftelser med
Roskildehallerne (RKC) om mulighed for at bruge cafeteriaet i Himmelevhallen som
fast opholdssted. I dag låner vi adgang til at holde møder, men har endnu ikke
fået mulighed for sammen med HVI – at udvikle lokalet, så det kunne give en
følelse af tilhørsforhold. Vi har gennem et år været i dialog med RKC's
direktør, som udviser fin vilje, når vi mødes, men ind til nu altså ikke har
handlet på ret meget.
Note: Sent mandag aften, efter vi havde mødtes med jer, sendte RKC en række
kommentarer til de forslag, vi har fremsat. Den kan I evt. rekvirere - det er
ikke klart hvad der konkret skal ske og hvornår. Vi prøver at følge op selv, men
det vil være rart med jeres hjælp.
Opbevaring af materialer: Vi har i dag yderst begrænset plads, som I ved
selvsyn kunne opleve. Vi har sammen med HVI lavet et forslag til mindre
forbedringer af Himmelev Hallens opbvaringsfaciliteter, som ville gavne begge
klubber gevaldigt. Desværre sker der heller ikke noget på den front fra RKC's
side. I må gerne undersøge hvad vi så kan gøre?
Mødelokale: En løsning på noget af vores manglende opbevaringsmulighed kunne
være, som flere af jer foreslog, at vi fik råderet over det lille mødelokale for
enden af den nye omklædningsbygning. Mødelokalet vil kunne bruges både til
interne møder, spillersamtaler samt opbevaring af materiel og andre
fornødenheder, som i dag står spredt hjemme hos de frivllige eller ligger i
trænernes biler.

(...)
Vi håber dette er dækkende og forklarer hvad vi sagde og hvad I lovede - I må
gerne kvittere for denne mail. Vi vil også meget gerne høre jeres syn på en
tidshorisont, hvis I har mulighed for dette.

PS: Vi har ikke Fredrikke's e-mail adresse men håber Marianne vil sende dette
videre.
Med venlig hilsen
Mette Larsen, aktiv Kvindeseniorspiller
Tina Friis, mor til U13-spiller
Lise Bach Jepsen, mor til U13-spiller
Pernille Hrab Hansen, mor til spiller på U16
Ken Johannesson, bestyrelsesformand og far til U16-spiller

--Ken Johannesson
Roskilde Pigefodbold

