HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
14. april 2016

BESTYRELSESMØDE
den 5. april 2016
Deltagere: Bo Rømer, Anders Højlund, Peter Pico Gerdsen, Thomas Schnoor og Bent Fabricius. I
punkt 1 deltog tillige Thomas Elmar og i pkt. 4.f. deltog Peter Birkelund telefonisk.,
1. Forslag til aktiviteter
De blev ikke forelagt nye initiativer.
I forbindelse med andre initiativer drøftedes, hvorledes initiativtagere evt. kunne honoreres for
initiativet. I den forbindelse havde kassereren udarbejdet et forslag, som blev godkendt af
bestyrelsen, idet forslaget er udgangspunktet for en individuel behandling af de konkrete forslag.
2. Sportslige/administrative emner ved Thomas Elmar
Thomas Elmar gennemgik kort status for årgangene 2008 – 2011, hvor 2009 påbegynder træning
som en samlet trup den 5. april.
Temadag - 2 timers dag for børnetrænere med fokus på detaljerne i træningen
Der laves et stykke papir om tilmelding til turneringer og stævner og rejser
C-licens Kursus fodboldens basis. Der er alene 4 tilmeldte. Kommer der ikke flere udskydes kurset
til efteråret.
Jyske 3-måls stævne. Drøftet.
Kampplan justeres i overensstemmelse med de justeringer der er sket med den udsendte plan.
HUI afslutningsstævne i juni. Dato skal snarest fastsættes. Thomas Elmar undersøger ved
DGI/SBU, hvornår de afholder afslutningsstævner. Arrangør U12 (for U12/11/10) og U9 for resten.
3. Emner til beslutning
a. Slettelse af medlemslisten som følge af kontingentrestance, jf. vedtægternes § 6:
Kassereren indstillede to medlemmer til sletning af medlemslisten pga. kontingentrestance for
perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016. Bestyrelsen tilsluttede sig dette, idet formanden forinden
ville undersøge en mulighed for løsning af problematikken.
4. Emner til drøftelse
a. Flygtninge i HUI.
Der afholdes møde mellem Jerry Ritz, Røde Kors, Gitte Søby, Hørsholm Kommune og Thomas
Schnoor den 22/4, hvor der skal drøftes strategiudvikling på flygtningeområdet.
b. Nyt klubhus. Møde med de politiske partier. Status.
5/4 havde bestyrelsens nedsatte politiske gruppe møde med Peter Antonsen og Poul Petersen fra
Borgerlisten. Mødet forløb meget tilfredsstillende.
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c. Kulturdag 20. august 2016.
Hørsholm Kommune afholder atter Kulturdag den 20. august 2016 på Ridebanen. HUI fodbold
deltog i 2014, men ikke i 2015. Set i lyset af bestyrelsens prioritering af branding i
klubudviklingsforløbet, jf. dagsordenens pkt. 4.e. besluttede bestyrelsen at deltage i 2016.
Tovholder Thomas Schnoor.
d. Kvartalsregnskab ved kassereren
Kvartalsregnskab blev fremlagt for bestyrelsen
Kassereren gennemgik indledningsvis indtægtssiden, som egentligt fulgte det budgetterede.
Sponsorer. HUI har modtaget støtte fra Team Hørsholm på 2. rate af de bevilgede 50.000 i 2015.
Herudover har Team Hørsholm givet tilsagn om yderligt 50.000 til støtte til et konkret kursus
Tilskud fra Velux fonden på 15.000 til belysning af bane er modtaget.
Herudover ingen bemærkninger til indtægtssiden, som ud over de ovenfor anførte bemærkninger
forløber som forventet.
På omkostningssiden
Generelt er der ikke bemærkninger til omkostningssiden, idet dog rejseområdet er højt, men det
skyldes betaling af ca 75.000 til pigerne Hollands Cup, hvor deltagernes indbetalinger primært lå i
2015. Endvidere bemærkes, at materialeområdet forekommer lavt.
e. Klubudvikling. Konklusionen af foreningstesten og det videre arbejde
Til trods for frafald blandt deltagerne forløb mødet meget tilfredsstillende. På mødet udvalgtes flg.
fokusområder, som skal konkretiseres yderligt på næste møde den 28. april.:
De 4 centrale ideer til FASE 2 i ikke-prioriteret rækkefølge:
·
·
·
·

En aktiv social medie strategi (SoMe) med fokus på Facebook og Instagram.
Differentiere HUI i lokalområdet og skabe et tydeligt brand/historie, der favner hele klubben.
Skabe og beskrive en tydeligere organisationsstruktur i klubben.
Hverve flere frivillige til alle aktivitetsopgaver – også de ikke sportslige.

De 3 ideer der blev parkeret i FASE 1, men stadig er meningsfulde for HUI:
·
·
·

Automatiseret kommunikation til medlemmer, forældre og sponsorer.
Egen økonomi til med-finansiering af klubhus.
Bevægelse fra foreningsøkonomi til virksomhedsøkonomi.

Øvrige frasorterede ideer er samlet i et notat, som tidligere er fremsendt til deltagerne.
f. Brug af navnet FC Øresund
HUI har rettighederne til domænenavnene; fcøresund.dk, fcø.dk og fcoresund.dk.
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I henhold til SBU navneregulativ skal senior 1 efter sommerferien videreføres som HørsholmUsserød IK.
Bestyrelsen drøftede herefter brugen af navnet FC Øresund, idet der gennem FCØ årene er
opbygget et kendskab til navnet, som repræsenterer en værdi. Også en værdi som pt. – baseret på
google søgninger (antal hits) – er større end HUI. Derfor mente dele af bestyrelsen, at Senior 1
fremadrettet på en eller anden måde skal bære navnet FC Øresund, idet sponsorgrundlaget i så
fald ville være større end afgrænset til Hørsholm kommune. En anden del af bestyrelsen
anfægtede ikke som sådant værdiargumentet, men måtte konstatere, at det ikke havde været
muligt at kapitalisere denne værdi i FCØ årene og HUI som klub burde prioritere fællesskabet og
klubfølelsen ved at alle hold fra det yngste over senior 1 til de ældste hed det samme og bar den
samme trøje og alle repræsenterede Hørsholm Kommune.
Bestyrelsen besluttede at genoptage drøftelsen på næste bestyrelsesmøde.
g. Samlet rejse for HUI til fx Tyrkiet
Der er fremsat forslag om en træningslejr i Tyrkiet til efteråret. Bestyrelsen drøftede forslaget og
var positive over for tanken om, at flere hold rejste samlet på træningslejr. Dog fandt bestyrelsen
at det var bedre at gennemføre dette i foråret 2017 og at alternativer til Tyrkiet bør undersøges.
Bestyrelsens tovholder på projektet er Ander s Højlund
5. Emner til orientering
a. Formandsmødet ved Bo
Formanden orienterede kort om SBU formandsmøde, der blev afholdt i Hørsholm Idrætspark.
Endnu en gang kunne konstateres, at klubbernes størrelse, prioritering og problemområder er
meget forskellige, hvilket desværre reducerer udbyttet for formanden. Til næste møde er aftalt, at
formændene kan medbringe en ressourceperson i relation til dagsordenens emner.
b. Sundhedsrisiko ved brug af granulat på kunstgræsbanerne
På foranledning af en forælder om sundhedsrisikoen for spillerne ved brug af kunststofbanen har
Idrætsparken undersøgt dette. Hørsholm Idrætsparks svar til den pgl.:
Ud fra de angivne værdier som vores granulat indeholder og op til de lovpligtige
værdier, er der meget langt på alle punkter, jeg mener derfor i med ro i sindet kan
spille videre, uden at løbe nogen risiko.
6. Eventuelt
 Nøgler. Der er lavet en nøgle til åbning af mødelokale i foyer og Skøjehallen (inkl
indgangsdørene), der opbevares i Café HUI.
 Ændring i bemanding af halfolk. Antallet af halfolk i Hørsholmhallen og skøjtehallen
reduceres fra 7 til 4. En konsekvens heraf er udlicitering af rengøringsområdet, men øvrige
konsekvenser for brugerne af halfolkenes service kendes endnu ikke. Det skal bemærkes at
reduktionen først finder sted i efteråret.
 Flere 7-mands mål til øverste plateau, der mangler mål.

7. Aktionspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder.
•
Boost trivslen Sættes på maj mødet.
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•

Containerprojekt. Peter Birkelund aktion

Næste møde
Tirsdag den 10. maj kl. 1900 (godkendt)
Tirsdag den 21. juni kl. 1900 (godkendt)
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