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FODBOLDAFDELINGEN                20. februar 2013 
 
 

 
 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 
den 

20. februar 2013 
  
1. I generalforsamlingen deltog 31 personer. 
 
2. Dagsorden: 

 Formanden aflægger beretning. 

 Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. 

 Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse. 

 Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår. 

 Behandling af indkomne forslag. 

 Valg til afdelingens tillidsposter: 

 Eventuelt 
 
3. Formanden indledte generalforsamlingen med at foreslå Michael Esmann som dirigent. 
 
4. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var bekendtgjort 14 dage 
forinden i lokal avis (bragt 22. januar i Ugebladet), jf. vedtægterne, og således lovligt 
indvarslet.  
 
5. Formanden aflægger beretning 

Beretningen er heller ikke i år en traditionel beretning, men en beretning hvor 
bestyrelsens medlemmer gennemgik forskellige temaer, som tilsammen danner et 
billede af aktiviteterne gennem 2012. Som grundlag for beretningen er udarbejdet et 
antal slides, som vedhæftes referatet. 
 
Beretningens hovedoverskrifter 
 

 Pigeafdelingen 

 HUI Ungdom 2012 

 FCØ U13 opstart 

 FCØ senior og U13-U19 

 FCØ senior 1 opbakning 

 HUIs fremtid som bestyrelsen ser den. 
 

Beretningen gav anledning til flg. drøftelser: 
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 Status for medlemskort. Kortet blev produceret i 1000 eksemplarer, som er omdelt, 
men kortet ligger stille pt. af blandt ressourcemæssige årsager. 

 Resultatmæssige krav til det nye trænerteam? Der er ikke stillet konkrete krav om fx 
oprykning til 2. Division, men naturligvis er det ønskeligt under anvendelse af egne 
spillere. Derimod er det et krav, at cheftræneren skal have fokus på udvikling af 
egne spillere og herunder integration af U19/U17 spillere i senior. 

 Længere drøftelse om sportslige målsætninger samt integration af ungdomsspillere 
på senior. 

 U21 fremtid? Det overvejes pt. om U21 skal fortsætte efter sommerferien. Det vil 
blive drøftet i sportsudvalget under inddragelse af trænerne. Erfaringerne med U21 
har i perioder været såvel positive som negative. Men det er imidlertid et spørgsmål 
om U21 er den optimale måde at udvikle egne spillere og integrere dem i senior. 

 
Beretningen blev herefter godkendt. 

  
6. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. 
Kassereren fremlagde et detaljeret regnskab, der udviser et overskud på kr. 79.447. 
Kassereren knyttede flg. bemærkninger til regnskabet: 
 

 Yderst tilfredsstillende, at det med en omsætning på over 2 mio. kr. er lykkedes 
regnskabsmæssigt at lande tæt på det budgetterede. 

 Uagtet det pæne overskud dækker det over udskydelse af omkostninger fra 2012 til 
2013 samt en korrektion af momsregnskab 2012. Det er kassererens vurdering, at 
uden disse poster ville overskuddet være et lille plus. 

 Klubben har modtaget 216.229 i tilskud. Heraf 161.465 fra kommunen, 38.500 fra 
HUIs Venner og 16.264 fra øvrige 

 Kontingenttilgodehavende pr. 1. januar 2012 udgjorde 74.175 og ultimo 2012  
 39.500.  

 FCØ koster netto 1.608.394, hvoraf HUIs andel udgør 1.125.876.. 
 
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab. 
 
7. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse. 
Efter 3 år med uændret kontingent må bestyrelsen konstatere, at prisstigningerne i 
klubbens omkostninger kan mærkes. Bestyrelsen forslår derfor en stigning på 50. kr. 
halvårligt fra 1. januar 2014.  
 
Forslaget blev godkendt. 
 
8. Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår. 
Kassereren gennemgik detaljeret det fremlagte budget: 
 

 På kontingentområdet budgetteres alene med at 90 % af udskrevne kontingenter  
 indbetales. I 2012 opnåedes ca. 90 % 

 Tilskud fra kommunen øges til ca. 300 kr pr spiller under 25 år, der er bosiddende i 
Hørsholm Kommunen. Det giver et tilskud på ca. 305.000 mod knapt 162.000 i 2012. 
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 På arrangementer budgetteres med fodboldcamp og pigecamp til 120.000, hvilket er 
20.000 mere end budgetteret i 2012.. 

 Samlede indtægter i budgettet er på 2.302.500. 

 Samlede omkostninger er budgetteret til 2.297.000.  

 I 2011 budgetteres med et overskud på 5.500 
 
Der blev foreslået af Bjarne Krag, at afdelingens køb i caféen burde afregnes til kostpriser. 
 
Afsluttende kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen tog budgettet til 
efterretning. 
 
9. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
10. Valg til afdelingens tillidsposter: 
Bestyrelsen foreslår: 
 
Formand: Bo Rømer Ottenheim indstilles af bestyrelsen til valg. 
Næstformand:  Peter Hjorth (ikke på valg) 
Kasserer:  Bent Fabricius (ikke på valg) 
Sekretær:  Peter Birkelund (på valg - genopstiller) 
Menigt medlem:   Anders Højlund indstilles af bestyrelsen til valg  
Bestyrelsessuppleant: Peter Pico Geerdsen indstilles af bestyrelsen til valg. 
 
Alle blev valgt, idet der under valghandlingen opstod en drøftelse om, hvorvidt ulønnede 
trænere og ledere, der fik dækket deres omkostninger, kunne vælges til bestyrelsen. Den 
siddende bestyrelse var af den opfattelse, at dette ville kunne give et habilitetsproblem, 
som bestyrelsen gerne er foruden. 
 
11. Eventuelt 

 Det nye bestyrelsesmedlem – Anders Højlund – præsenterede sig. 

 Jacob Schulze roste initiativerne omkring senior 1 og ønskede i den forbindelse 
større aktivitet i klublokalet. Jo større aktivitet, jo større tilskud til HUIs afdelinger. I 
den forbindelse har HUIs Venner besluttet at yde et tilskud i 2013 på 68.350, som 
inkluderer 25.000 til anskaffelse af nye vaskemaskiner. 

 Opfordring til hurtigere udsendelse af rykker 2. Kassereren erklærede sig enig. 

 Kort drøftelse om hvad der sker med licensen for senior 1 og 2, såfremt FCØ 
opløses. 

 Opfordring til årlig kontingent frem for halvårlig kontingent, idet dette vil lette den 
administrative byrde. Kassereren var enig heri, men frygtede at det ville koste 
medlemmer, dels i senior, dels blandt de yngste medlemmer. 

 Opfordring til at sikre en løbende udskiftning i bestyrelse og udvalg, således der 
ikke pludseligt mangler bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, når kræfterne slipper 
op for de nuværende. Bestyrelsen var enig heri og de to nye i bestyrelsen – Anders 
Højlund og Peter Pico Geerdsen – er netop et udtryk for en foryngelse. Ydermere er 
det netop et fokusområde i 2013.  

 Opfordring til at få skabt liv i klublokalet. Det findes i mange, mange andre klubber 
med et betydeligt bedre fungerende klubliv. 
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12. Formanden afsluttede herefter mødet med at takke dirigenten for en veloverstået 
generalforsamling.  
 
Bestyrelsen overrakte herefter dels Frits Loft Jacobsens mindepokal og Louis Nielsens 
mindepris ”Anden” til henholdsvis René Jensen og Peter Baun., da begge var forhindret i 
at deltage i træner-/lederfesten, hvor træner- og lederpriser i øvrigt blev uddelt. 
 
Gorm Lykke Østergaard blev som afslutning på generalforsamlingen takket for sin indsats 
som formand for HUI. 
 
 
  
 
MICHAEL ESMANN    BENT FABRICIUS 
dirigent     referent 
 
 
 
 


