HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
22. januar 2016

BESTYRELSESMØDE
den 19. januar 2016
Deltagere: Bo Rømer, René Christensen, Anders Højlund, Peter Birkelund, Peter Pico Geerdsen,
Thomas Elmar, Thomas Schnoor og Bent Fabricius.

1. Møde med FCK
Mødet blev aflyst på grund af sygdom.
2. Emner til beslutning.
a. Godkendelse af forslag til mødedatoer. Godkendt
b. Godkendelse af dagsorden til generalforsamling. Godkendt
c. Jyske Bank storstævne. Stævnet indbefatter at HUI skal stille med ca. 40 personer til
opstilling og nedtagning af banerne og hertil kommer salg under stævnet, hvor klubben
kan få en indtjening. På en god stævnedag kan der komme op til 4000 spillere, forældre
mv. Bestyrelsen besluttede at byde på afholdelse af et af stævnerne i 2016. Thomas Elmar
bliver ankermand på afviklingen.
3. Emner til drøftelse
a. Generalforsamling
 Indkomne forslag, herunder opløsning af FCØ. Der er ikke andre forslag end
forslaget om opløsning af FCØ. Bestyrelsen er enig i opløsning af FCØ samarbejdet.
NKF generalforsamling afholdes 4/2, hvorved deres beslutning er kendt ved næste
bestyrelsesmøde den 11/2.
 Udkast til regnskab. Afleveret til revisor 11/1 og hentes igen 9/2.
Til udkastet bemærkede kassereren, at umiddelbart var det et stort spring i
prognosen fra 30/11 på -77.000 til et overskud en måned senere på +200.000.
Forklaringen ligge dels i flere indtægter i december end forventet, en vis
overbudgettering i prognosen for omkostningerne generelt og udskydning af
omkostninger til januar.
 Udkast til budget 2016. Indledende drøftelser gennemført. Tages op på næste
bestyrelsesmøde.
 Kontingent fra 1. juli 2016. Indledende drøftelse gennemført. Tages op på næste
bestyrelsesmøde, idet flere i bestyrelsen fandt at den vare, der nu leveres til
medlemmerne kan godtgøre en mindre kontingentstigning. Søskenderabat blev
drøftet og den udfases fremadrettet. Med baggrund i et detaljeret budget for 2016
vil bestyrelsen træffe beslutning om evt. kontingentstigninger på næste
bestyrelsesmøde.
b. Klubhus.
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Bestyrelsen drøftede kort et udarbejdet procespapir og besluttede at arbejde videre i
overensstemmelse med det fremlagte forslag. I mødet med lokalepolitikerne deltager, Bo
Rømer, Thomas Schnoor, Peter Pico Geerdsen og Bent Fabricius
c. Container på Stadion.
Opstilling af container på den modsatte side af tilskuerrækkerne, kan gøres for 8. – 10.000.
Hertil kommer et mindre trætårn til optagelser. Tanken er at HUIs Venner overtager salg
på stadion, således Piraterne alene håndterer opstilling af Piratindgang og optagelse af
hjemme-og udebanekampe.
Herudover drøftede bestyrelsen opsætning af reklamer kontra optagelse, idet alle skilte
vender ud mod tilskuerne, hvilket betyder, at de ikke fremadrettet kommer med på
optagelserne. Hvorvidt skiltene skal vendes eller forblive vendt ud mod publikum blev ikke
endeligt besluttet.
Bent Fabricius vender containeren med Svend Erik Søegaard og evt. Søren Nabe på næste
Idrætsrådsmøde.
d. Klubudvikling.
I fortsættelse af bestyrelsens beslutning på december mødet har kassereren drøftet det
videre arbejde med foreningskonsulent Charlotte Skovmand, DGI. Hun anbefaler at man
forinden igangsættelse af første fase gennemfører en temperaturmåling af klubben
gennem foreningstesten, der er et værktøj (digitalt) til dialog og afklaring, der hjælper os
med at definere, hvor vi er i dag, og hvor vi gerne vil hen i fremtiden. Testen (pointgivning
1 -10) kommer omkring alle felter (8 hovedområder) af foreningen. Testen kan
gennemføres individuelt (digitalt) eller i et møde, hvor man samlet diskuterer hvorledes
pointgivningen skal falde. I betragtning af at foreningstesten skal føres videre i et
udviklingsforløb, vil det være en fordel at foreningstesten gennemføres på et møde af et
par timers varighed primo marts. Herved får den kreds, der skal gennemføre
udviklingsforløbet en fælles platform at arbejde ud fra.
Bestyrelsen besluttede, at gennemføre foreningstesten individuelt og efterfølgende drøfte
den samlede besvarelse. I foreningstesten indgår bestyrelsen og herudover inviteres
Charlotte Alexandra Petersen, Thomas Elmar og Carsten Dohm
E. Flygtninge
HUI deltog 25. november i et møde med kommunen, hvor politikere og foreninger
drøftede integration af flygtninge. I fortsættelse af mødet er foreningerne nu inviteret til
møde den 4. februar, hvor der arbejdes videre med foreningernes muligheder for at
bidrage til integration af flygtninge i Hørsholm Kommune. Thomas Schnoor deltager på
vegne af HUI fodbold
F. Kurser
Bestyrelsen drøftede kurser i 2016. Udover 2 -3 C-licenskurser afholdes tillige et B1-kursus i
HUI med 14 deltagere.
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e. Besparelser i Idrætsparken
I fortsættelse af drøftelserne på seneste bestyrelsesmøde er planerne om besparelser på
Idrætsparkens grønne arealer nu blevet konkretiseret., Indledningsvis ville man spare på
snerydning af kunststofbanerne, men det er da heldigvis taget af bordet. Besparelserne
skal findes i nedenstående oversigt:
 Fodbold skolen. Det er stadig den vindende entreprenør der skal etablere
afmærkning af brandveje, placering af brandskilte og brandspande jf. plan fra
Hørsholm Kommune. De skal også slå græs om morgenen et afsnit af gangen før
spillestart. Endvidere skal de fredag fra kl. 13 oprydde brandskilte og brandspande.
 Klubberne skal så selv opsætte affaldskurve, 2 grill og paller dertil. Samt hente
borde og stole og stille dem op. De skal også samle affald op og smide det i
Idrætsparkens container, samt rydde op fredag mht. affaldskurve, grill og møbler.
 På opvisningsbanen skal klubberne fremover selv sætte mål og flag op til kampe
 Hyppigheden af opsamling af affald sættes ned og klubberne gøres opmærksom på,
at de har et ansvar for at nedsætte affaldsmængderne på arealerne
 Tømning af affaldsspande nedreguleres
 Fejning af spillerbokse udføres af klubberne selv.
Det bemærkes, at oprindeligt ville besparelserne blive udmøntet i en dialog med brugerne.
Det er så ikke sket! Dernæst bemærkes, at opsplitningen af Idrætsparken mellem to
centerområder har betydet, at udendørsidrætterne rammes to gange, idet de udsættes for
besparelser fra begge centerområder.
4. Emner til orientering
a. Barcelona camp. HUI har fået oplyst, at der ikke pt. kan fremskaffes trænere fra
Barcelona, hvorfor planerne er sat på hold.
b. Møde med DBU ang. T-licens. Mødet med de to repræsentanter fra DBU var
konstruktive. På mødet blev drøftet status for HUI High Performance, hvilket forhåbentligt
bidrog til at afklare den primære tilbageholdenhed til at meddele HUI en T-licens, at
projektet måske var for skrøbeligt og ikke ville holde på den lange bane. Herudover
drøftedes to konkrete forhold, der skulle forbedres i næste ansøgning; lysmåling med
betydeligt flere målinger samt en forbedret beskrivelse af scouting.
c. SBU delegeretmøde 9/1. På vegne af HUI deltog Thomas Elmar i mødet. Det helt
essentielle på mødet var afstemning om turneringsstruktur. På mødet tilbage i januar 2015
blev turneringsstrukturen vendt fra en sommer til sommer turnering til en
kalenderturnering, idet dog hold i Sjællandsserien og højere samt hold i
fællesturneringerne (fx vort U19-1 hold) fortsat spiller sommer til sommer turnering.
Koblingen mellem de to turneringsformer ville ikke mindst for klubber, der deltog både i
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sommer til sommer og kalenderturnering frembyde en række problemstillinger, hvorfor tre
større klubber havde fremsat forslag om at vende tilbage til en sommer til sommer
turnering for alle hold i SBU turneringer snarest muligt. Forslaget blev vedtaget og træder i
kraft for efterårsturnering i 2016.
d. Møde med NIKE og Sport Direct for fastlæggelse af HUI beklædning (kampdragt og
træningstøj). Nike skifter ud i deres sortiment, hvert tredje år, hvorfor der blev afholdt et
møde for at fastlægge, hvad HUI vil bruge som de officielle produkter fremadrettet. HUI
kampdragt er fortsat den røde trøje, røde strømper medens bukser bliver en mørkere blå
end hidtil. Hjemmebanedragten bliver de samme blå bukser, mørkeblå trøje samt røde
eller blå strømper. Herudover blev fastlagt en officiel træningspakke til holdende, som
enten kan købes af spillerne eller sponseres. Afsluttende drøftedes beklædning til trænere.
e. Økonomi
 Støtte på kr. 800 fra DGI inklusionspulje til delvis dækning af medlems kontingent i
2015.
 Kr. 20.000 bevilget af Paula & Axel Nissens legat til indkøb af materialer samt
uddannelse af trænere.
 Udsendt kontingentopkrævninger for 1. halvår 2016 på 879.925. Mangler
udsendelse for seniorafdelingen og for årgang 2011.
f. Åben hal/familie i bevægelse. Projektet, som er født som idé i kommunens
administration er opgivet, da der ikke er politisk vilje i Børne- og Skoleudvalget til at gå
videre med planen. Tanken var at åbne en hal nogle timer en gang om måneden for de
børn, der ikke er aktive i foreningslivet. Foreningerne skulle på skift fungere som
instruktører.
g. Klubliv
Klubliv er et projekt om minisponsorater, hvor tanken er, at hver gang et medlem handler i
en tilknyttet forretning vil en meget lille andel af købet blive overført til klubbens konto.
Klubliv er landsdækkende, men har haft det problem, at det har været svært at sælge
tanken til forretningerne, så længe antallet af Dankort tilknyttet ordningen har været
begrænset. Omvendt er det svært at sælge tanken til medlemmerne, når kun relativt få
forretninger er tilknyttet ordningen.
Senest har DGI trukket sig ud af projektet, hvorfor projektet forventeligt standses. I HUI var
det tanken at gå ud i en massiv kampagne for at få medlemmerne med familie etc til at
tilslutte deres Dankort. Kampagnen opgives nu.
5. Eventuelt
 Thomas Elmar orienterede kort om opstart af specifiktræning for årg. 2007, 08 og
09. Sidstnævnte to årgange kan hver kun rumme maksimalt 8 spillere, da den
enkelte spiller fordrer en større fokus fra trænerne.
 Mikroskolen afholdes 30/4 – 1/5.
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 Episode med forælder med to børn, der spadserede direkte gennem et
træningsområde uden at tage sig af en venlig henstilling om at gå uden om.
Handlingen inkl. efterfølgende sprogbrug og skubben til træner ligger så langt fra
klubbens værdier, som overhovedet tænkes kan. Forælderen gav efterfølgende en
undskyldning til træner og til de drenge, hvis træning der blev generet. Sagen er
således afklaret ude lokalt og hverken træneren eller bestyrelsen finder det
nødvendigt at foretage sig yderligt. Af bestyrelsens drøftelse af episoden trådte
tydeligt frem, at en sådan handling er uforenelig med klubbens værdier og ved
gentagelse vil forældre + børn blive ekskluderet fra klubben.
6. Aktionspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder.
 Sponsorarbejdet. Indkaldelse af interessenter til møde herom. Peter Birkelund.
 Samarbejde med Brøndby IF og FCK. Samarbejdsaftale?
Næste møde
Torsdag den 11. februar kl. 1900 (godkendt)
Onsdag den 24. februar kl. 1930 (generalforsamling)
Tirsdag den 8. marts kl. 1900 (godkendt)
Tirsdag den 5. april kl.1900 (godkendt)
Tirsdag den 10. maj kl. 1900 (godkendt)
Tirsdag den 21. juni kl. 1930 (godkendt)
Referent
Bent Fabricius
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