HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
10. marts 2016

BESTYRELSESMØDE
den 8. marts 2016
Deltagere: Bo Rømer, Anders Højlund, Peter Pico Gerdsen, Thomas Schnoor og Bent Fabricius.

1. Evt. samarbejde med FCK.
I dette punkt deltog Mikkel Hemmersam, Rekrutteringschef, FCK og fra HUI Carsten Dohm og
Peter Bennett
Mikkel gennemgik formålet med samarbejdsklubber fra sin spæde start, hvor fokus lå på den
kommercielle side til i dag, hvor samarbejdet hviler på to ben. Det kommercielle og det
fodboldfaglige. Uden det sidste ben, måtte man i FCK erkende, at så var FCK uinteressant som
samarbejdsklub for de fleste. Det fodboldfaglige bygger på en pallette af initiativer, som fx
træneruddannelse i samarbejdsklubben, specifik træning for de dygtigste drenge i FCK, specifik
træning ved FCK trænere i klubben (pris op til 30.000 afhængigt af omfang), trænermanualer med
videoklip, som tilsendes klubben med jævnlige mellemrum, temadrøftelse i klubben eller for flere
klubber.
Mikkel understregede, at i et samarbejde kunne HUI plukke i pakken og alene tage de elementer
som supplerer HUI nuværende aktiviteter. Endvidere er FCK ikke interesseret i, at en flok drenge
strømmer fra HUI ind i FCK. Tidspunktet for overgang fra samarbejdsklubben til FCK afhænger først
og fremmest af talentets omfang. En ny ”Michael Laudrup” ser man gerne i FCK som 12 årig,
medens det for de fleste vil være mere optimalt at vente til U14/15. Faktisk arbejder FCK med en
model, hvor der er relativt få drenge på U12/13, hvorefter antallet vokser op mod U15, hvor der
flest i talentafdelingen, hvorefter antallet atter skrumper ind mod U19. FCK antager, at en
samarbejdsklub af HUI størrelse højest kan levere 1 – 2 drenge i hver aldersgruppe.
Mikkel nævnte, at der blandt superligaklubberne hersker en uskreven regel om, at andre
superligaklubber ikke vil nærme sig HUI spillere, førend de er U13 spillere. Indtil da er de fredede.
På forespørgsel vil FCK gerne facilitere et samarbejde mellem de store samarbejdsklubber i HUI
område, hvilket er BSV, IF Skjold Birkerød og Espergærde IF.
Afsluttende nævnte Mikkel, at FCK havde et ultimativt krav om, at klubberne ved et samarbejde
udarbejdede et årshjul for samarbejdet, således at der for begge parter var god tid til planlægning
af samarbejdets aktiviteter. FCK ønsker kun at levere kvalitet, hvilket fordrer tid til planlægningen
og forventede at HUI havde samme syn på dette.
2. Forslag til aktiviteter ved Peter Bennett
Peter Bennet fremlagde som projektmoderator et forslag (projektskema) om at gennemføre
Sweepstake i forbindelse med EM i fodbold (skal forberedes nu). Indtjeningspotentiale for HUI:
5.000.
Bestyrelsen kunne tilslutte sig forslaget, men ønskede udarbejdet en trappemodel for honorering
af initiativtageren, lodsedlerne skal være nummererede, lodsedlerne udleveres til holdleder, der
afregner til kassereren, lodsedler kan evt. indleveres i HUI postkasse ud for klublokalet (den
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øverste) og endeligt bør der ses på præmiepakken, idet fyrværkeri måske ikke er det mest
attraktive midt på sommeren.
Afsluttende fandt bestyrelsen, at Peter Bennett burde have en snak med sponsorudvalget om sit
arbejde.
3. Boost trivslen. ved Peter Bennett
Peter Bennet gennemgik baggrund, formål, bestyrelsens rolle, økonomi, hvor DGI og
Psykiatrifonden betaler forløbet, handleplan, Introduktion af konkret køreplan for
uddannelsesforløb.
Bestyrelsen støtter initiativet som dels kan profilere klubben, dels vigtigere kan sikre trivslen hos
nogle af klubbens medlemmer. Forløbet gennem to workshops bør gennemføres hurtigst muligt,
men med skyldig hensyntagen til trænernes travle kalender i forårssæsonen samt de mange
helligdage, fandt bestyrelsen dog, at efteråret var en bedre periode. Det gav endvidere den
fornødne tid til at planlægge de to workshops og nok så vigtigt at udvælge de rette personer til
gennemgang af forløbet. Gennem de næste par måneder vil Thomas Elmar, Peter Bennett, Anders
Højlund, Thomas Schnoor, Peter Pico Geerdsen og Bo Rømer kigge på potentielle emner i klubben.
Thomas Schnoor vil se på sammenhængen til skolemiljøet.
Emnet sættes på dagsordenen på maj mødet.
4. Sportslige/administrative emner
a. Plan for træning udendørs. Overgang til græs. Træningsplan forventes klar primo uge 11.
b. Opstart af 2011 udendørs. Informationsmøde afholdes 30/3 kl. 1900 i klublokalet
c. Jyske Bank stævne 24. april i Hørsholm. Thomas Elmar er koordinator
d. Materialeområdet – container/boldrum i kælder. Ombygning af container igangsættes snarest.
e. Kurser i HUI
 Børnefodboldens Basis 16/4
 B1 klubkursus bestilles.
 Langsigtet kursusplan for B2 og A-trænerkurser udarbejdes.
3. Emner til beslutning
a. Fremlagt plan for stævnebudget fordelt på årgange blev godkendt af bestyrelsen.
4. Emner til drøftelse
a. FCØ opløsning.
Er nu godkendt af SBU og licensen til Sjællandserien overgår til HUI den 1/7 2016.
8/3 har HUI fået overdraget flg. tre domænenavne; fcøresund.dk, fcø.dk og fcoresund.dk fra NKF.
b. Flygtninge i HUI.
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Status er, at 1 dreng er startet på årgang 2005 og yderlig 1 står på venteliste til årgang 2003.
Herudover er der yderligt 4 – 5 drenge, som gennem Røde Kors, gerne vil i gang. Her afventes
persondata, således de kan registreres som medlemmer.
Røde Kors ved Jerry Ritz vil tilslutte en mentor til børnene, idet nogle af børnene er sårbare og kan
være vanskelige at håndtere for træneren.
Emnet drøftes atter på næste bestyrelsesmøde.
c. Evaluering af møde med FCK
Bestyrelsen var enig i, at FCK var vel forberedt. Ingen anden superligaklub eller Lyngby BK har
leveret en tilsvarende præsentation i møder om evt. samarbejde.
Bestyrelsen besluttede at indlede et samarbejde med FCK.
d. Nyt klubhus. Status blev givet af kassereren.
5. Emner til orientering
a. Klubudvikling. Status. 1. møde afvikles 29/3. Ikke alle har endnu gennemført foreningstesten
b. T-licens ansøgning fremsendt. Svar 20-21. april
c. Økonomi. Ingen konkret økonomistatus fra kassereren, idet økonomien udvikler sig som
forventet. Søgt Team Hørsholm om støtte til A-træneruddannelse.
Kvartalsregnskab fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
d. Velfærd i stedet for mursten.
En ejendomsstrategi vedtaget af samtlige politiske partier i forbindelse med budgetforlig 2016 –
19. Meget simpelt skal kommunens ejendomme udnyttes mere effektivt, således der kan
frasælges bygninger og driften reduceres. Et konsulentbureau har anslået, der kan sælges
bygninger for i størrelsesordenen 250 mio kr. og driften kan reduceres mellem 19 – 29 mio årligt.
Mest fremtrædende i overvejelserne er nyt rådhus, der giver en driftsbesparelse på mellem 2 – 4
mio årligt. Fritidshuset og Kokkedal Avlsgaard (Kokkedal Rideskole) indgår ligeledes i
overvejelserne.
2/3 orienterede kommunen Kultur- og Fritidsrådet og Idrætsrådet om overvejelserne. Kommunen
ønskede en brugerrepræsentant for foreningslivet i en nedsat projektgruppe. Resultatet blev at to
brugerrepræsentanter indtræder i projektgruppen; formanden for Kultur- og Fritidsrådet samt
Bent Fabricius fra Idrætsrådet
e. Tilbagemelding fra seneste Idrætsrådsmøde.
 Hørsholmhallen nærmer sig sin færdiggørelse. Bænke til omklædningsrum er bestilt.
 Klubkontor i Foyer er alle klubbers kontor og ikke blot baskets. Michaels Esmann inviterer
basket og fodbold til møde snarest herom.
 RIK 75 års jubilæum. 9/4. Invitation til reception.
 Skøjtehal. Arbejdet kører efter planen. 17/4 er man færdig med det indvendige. Forventes
afsluttet august 2016.
 Ny træningshal. To optioner, der skal behandles politisk.
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o Hal nedgravet på niveau med den eksisterende. Billigere drift, men meromkostninger i
jordarbejdet.
o Hal placeret på parkeringsplads. Billigere i anskaffelse, men højere driftsomkostninger.
o Til begge løsninger kan tilføjes omklædningsrum og hvorvidt det skal være en varm
eller kold hal.
Ansøgning til Hørsholm Idræts Union fra Hørsholm Rotary om støtte til igangsætning af
Hørsholm Rotary Løbet 14/8 2016. Uofficielt er nævnt et beløb på 25.000 i støttebeløb.
Overskuddet fra løbet skal tilfalde sporten, idet Rotary har indgået en aftale med Team
Hørsholm om, at de forvalter overskuddet, således de ud fra flg. kriterier kan tildeles
midler:
o Kunne sætte Hørsholm på det sportslige landkort.
o Have potentiale for at vinde medaljer ved nationale eller internationale
mesterskaber.
o Være eliteidrætsudøver eller idrætstalent bosiddende i Hørsholm eller tilknyttet en
forening i Hørsholm.
o Enkeludøvere opfordres til at sende en anbefaling om støtte fra deres klub.
Med de valgte kriterier er en række idrætsforeninger afskåret for at få del i støtten. Meget
simpelt tilgodeses de smalle idrætsgrene, såsom basket og Ishocky, der i kraft af de få
klubber, der findes i Danmark, ganske naturligt har lettere ved at spille på et ”højt” niveau.
Det anbefales at HUI meddeler at støtten til arrangementet betinges af, at Idrætsrådet
forvalter overskuddet.

6. Eventuelt
Nil
7. Aktionspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder.
 Sponsorarbejdet. Indkaldelse af interessenter til møde herom. Møde afholdes 15/3.
 Containerprojekt. Peter Birkelund aktion
 Emnet flygtninge tages op på april mødet. Thomas Schnoor aktion
 Emnet Boost trivslen tages op på maj mødet

Næste møde
Tirsdag den 5. april kl.1900
Tirsdag den 10. maj kl. 1900
Tirsdag den 21. juni kl. 1900
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