HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
11. juni 2016

BESTYRELSESMØDE
den 26. maj 2016
Deltagere: Bo Rømer, René Christensen, Anders Højlund, Peter Birkelund, Peter Pico Gerdsen,
Thomas Schnoor og Bent Fabricius. I punkt 1 deltog tillige Thomas Elmar.
1. Sportslige/administrative emner ved Thomas Elmar
a. Årg. 2007 – 2011
Bestyrelsen drøftede kort et oplæg fra Thomas Elmar om organisering af årgang 2007-2012 i
sæson 2016-17:
U10 - årgang 2007. Thomas Elmar - cheftræner
U8 - U9 årgang 2008 og 2009. Thomas Elmar sportslig ansvarlig. Følger træning på de to årgange 2
gange ugentligt.
U5 - U7 årgang 2010 - 2012. Peter Bennett sportslig ansvarlig . Følger årgangene to gange
ugentligt.
Bestyrelsen godkendte oplægget, som gennem inddragelse af Peter Bennett skaber større fokus
på træningsmiljøet og herunder bedre coaching af forældretrænerne i børneårgangene. Endvidere
skabes en bedre overgang fra Børnefodboldens til ungdomsårgangene gennem en forøget fokus
på U10.
b. Forslag om indendørstræning
Bestyrelsen drøftede et oplæg til indendørstræning i den kommende vintersæsonen. Oplægget
fokuserede på de 4 yngste årgange, hvor der foreslås, at indendørstræning for disse årgange er
futsal understøttet af Jasper Thulin og Peter Bennett gennem inspirationskursus/støtte til
trænerne. Baggrunden for at fokusere på futsal frem for almindelig indendørs fodbold er et ønske
om at styrke de yngste spilleres teknik gennem bl.a. flere boldberøringer, hvilket opnås gennem
den lidt tungere futsalbold.
Ønsker årgangene 2003 - 2008 indendørstider vil det blive Futsal træning på tværs af årgangene.
Ældre årgange kan fortsat tildeles tider til traditionel indendørstræning.
HUI fodbold får samme indendørstider i Rådhushallen og på Rungsted Gymnasium som sidste år,
idet Softball overtager 1-2 timer i Rådhushallen. Indendørsplanen er klar til udsendelse i løbet af
august.
Bestyrelsen godkendte oplægget, idet bestyrelsen gerne så, at der blev afholdt et eller flere
futsalstævner i Rådhushallen. Bestyrelsen arbejder ligeledes for at kunne få Hørsholm hallen til et
Futsal stævne eller to. Brug af Hørsholmhallen beror imidlertid på turneringsplanlægningen for
basket, håndbold og floorbal, som foreligger i september måned.
c. HUI Årshjul
Godkendt som arbejdsplatform fremadrettet. Relevante dele lægges på hjemmesiden.
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3. Emner til beslutning
a. Bestyrelsesmøde i august blev fastlagt til 11. august.
b. HUI legat
Med baggrund I en mailudveksling mellem bestyrelsens medlemmer havde Thomas Schnoor
udarbejdet et oplæg til et HUI legat, der kunne anvendes i forhold til medlemmer, som i en
periode havde vanskeligt ved at opretholde medlemskab af økonomiske årsager. Forslaget blev
godkendt.
c. T-licensudvalgets fremtid
Med baggrund i møde i T-licensudvalget blev det foreslået, at T-licensudvalget ændres til et
eliteudvalg,
Opgaven for eliteudvalget er bl.a. at ansøge om T-licens, tilsikre at T-licensmanualens krav
gennemføres, indrangering af 1. hold i U13 – U16 (sæson 2016-17 – sæson 2017-18 er U17 tillige
omfattet), træningsmiljø, trænerbesætning og uddannelse af trænere.
Forslaget blev godkendt.
4. Emner til drøftelse
a. Boost trivslen – status
Udsat til næste møde.
b. Nyt klubhus. Møde med de politiske partier. Status.
Siden sidste bestyrelsesmøde er der afholdt møde med politikere fra Venstre og Liberal Alliance.
Endvidere er der aftalt møde med Socialdemokraterne onsdag den 1. juni.
c. Regnskab for rejsekonto fremlægges af Kassereren
Regnskabet for rejsekontoen, der er den eneste konto, hvor omkostningerne normalt alene
afholdes i 1. halvår udviser en samlet omkostning på 127.000. Der vil fortsat den næste måned
være nogle småjusteringer, som vil påvirke resultatet mellem +/- 5.000.
I det godkendte budget er der budgetteret med 205.000 i egenbetaling og 340. 000 i omkostninger
for klubben, hvilket giver en nettoomkostning på 135.000. Alt i alt lander denne konto i 2016 nært
det budgetterede.
Det skal endvidere bemærkes, at pigernes deltagelse i Holland Cup i Påsken medførte en del
forskydninger mellem 2015 og 2016, idet indtægterne primært faldt i 2015, medens
omkostningerne primært er faldet i 2016. Uden disse forskydninger vil HUI samlede omkostninger
til rejser i år ligge omkring 100.000, hvilket fremover foreslås at indgå i budgettet for 2017, idet
2016 anses som et normalt år for rejser.
d. Jyske 3-bold evaluering
Bestyrelsen evaluerede kort stævnet. Stævnet er ressourcekrævende i relation til opstilling og
nedtagning. Økonomien i stævnet er ikke prangende. Til gengæld var stævnet godt afviklet og
bestyrelsen har kun hørt rosende ord fra deltagerne. Bestyrelsen besluttede derfor at ansøge om
stævnet i 2017, men denne gang gerne i august måned..
e. Klubudvikling- evaluering af 2. møde
På første møde i klubudviklingsforløbet prioriterede deltagerne flg. fire ideer
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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.

På 2. mødet drøftedes de fire ideer og de blev kogt ned til to hovedoverskrifter



Branding
Tydelig organisationsstruktur i HUI inkl., en beskrivelse af relevante opgaver i
fodboldklubben HUI

Gennem den resterende del af 2016 og forventeligt ind i foråret 2017 vil to grupper arbejde videre
med de to områder.
f. Brug af navnet FC Øresund
Bestyrelsen drøftede endnu en gang brugen af navnet FC Øresund. Beslutningen blev, at navnet FC
Øresund ikke vil blive brugt efter 1. Juli 2016, men domænenavnene bibeholdes.
g. Fælles HUI rejse til udlandet.
Bestyrelsen drøftede muligheden for at de ældre ungdomsårgange gennemfører en fælles
træningsrejse til fx Tyrkiet, Portugal eller Spanien i løbet af foråret 2017 og at dette udvikles til en
tradition fremadrettet. Fx rejser IF Skjold Birkerød hvert år i Påsken til Tyrkiet med et større antal
hold.
Carsten Dohm undersøger mulighederne, hvorefter bestyrelsen senest i august/september
godkender rejsedestination.
h. Idrætsrådet
Bestyrelsen ønskede sig en generel drøftelse omkring Idrætsrådet, herunder dets organisatoriske
ståsted, indflydelse etc.
i. Piraterne
Piraternes virke og ressourceforbrug drøftedes.
j. FCK samarbejdets håndtering I HUI regi
Bestyrelsen drøftede kort ansvarsfordeling i relation til FCK samarbejdet.
Ansvarsfordeling:
Hjemmeside: Camilla Ottenheim
Aktiviteter: Formanden
Årshjul – sportslige forhold: Carsten Dohm, Anders Højlund og formanden.

k. Invitation fra Frivillig Fredag
Bestyrelsen drøftede kort invitationen fra Frivilligcentret til at deltage i Hørsholm FrivilligBørs
fredag den 30. september. Dagen skulle fungere som et byttemarked , hvor bl.a. foreninger
forærer hinanden varer fx i form af ressourcer, viden, faciliteter og praktisk hjælp.
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Bestyrelsen fandt ikke at have de nødvendige ressourcer til at kunne indgå i arbejdet for
nuværende.
5. Emner til orientering
a. Status på sponsorarbejdet
Formanden for sponsorudvalget oplyste, at det ikke hidtil havde været muligt at afholde et møde i
sponsorudvalget.
b. Status på setup U19/senior.
Næstformanden orienterede kort om situationen i senior/U19 afdelingerne. Seniorresultaterne er
ikke prangende og en nedrykning til serie 1 er yderst sandsynlig. Fokus i seniorafdelingen har først
og fremmest været at skabe et træningsmiljø, der kan fastholde spillerne i klubben. Og på trods af
de pauvre resultater i kampene er der alligevel op til 25 spillere til træning, hvilket indikerer, at der
er en god stemning i truppen. Truppen er i øvrigt karakteriseret ved en meget lav
gennemsnitsalder, hvilket igen er lig med manglende seniorerfaring. Mange af de tabte kampe har
været rimeligt jævne, men FCØ har tabt pga. af personlige fejl, der oftest kan tilskrives den
manglende er faring. Erfaring kan imidlertid kun skabes over tid, hvorfor seniorafdelingen ser med
stor fortrøstning på den kommende sæson om det så bliver i Sjællandsserien eller Serie 1.
c. Flygtninge – status.
Thomas Schnoor gav en kort status for området.
d. Pigecamp
Bestyrelsen drøftede kort overdragelse af ansvaret for pigecamp fra Peter Birkelund til
pigeudvalget.
e. Kassereren
Ved seneste bestyrelsesmøde besluttedes at ekskludere to medlemmer. Status for de to er nu, at
den ene har indbetalt skyldigt kontingent og den anden har indbetalt for 2015 og der er lavet en
indbetalingsordning gennem 2016 for kontingent for dels foråret og efteråret.
Opkrævning via faktura. Antallet af fakturaer var i 2013 2877, 2014 2656, 2015 3007 og på
nuværende tidspunkt i 2016 på 2100. Flertallet betaler heldigvis deres fakturaer til tiden, men op
til 20 % indbetaler på et senere tidspunkt og ofte efter flere rykkere. Det giver et uklart billede af
økonomien og betyder henset til regnskabssystemets muligheder et uigennemskueligt billede af
skyldnersituationen, idet et øjebliksbillede af debitorsaldokontoen indeholder det samlede beløb
pr. debitor, og kan således indeholde et antal fakturaer og tillige noget der er forfaldent og noget
der skal betales senere. Dette forhold vanskeliggør en målrettet indsat mod skyldnere. Fx er
hverken Helsingborgrejsen eller Holland Cup fsva pigerne endeligt slutafregnet, da der fortsat
udestår manglende indbetalinger.
Spørgsmålet er, om klubben skal forlange, at medlemmerne overgår til Betalingsservice eller om
medlemmerne skal kunne vælge mellem Betalingsservice eller online betaling med Dankort.
Sidstnævnte funktion findes i Klub Office, men er endnu ikke oprettet i HUI.
Fordelen er, at der bliver betalt til tiden.
Ulempen er, at kassereren belemres med en række anmodninger om tilbagebetaling, fordi man
har glemt at udmelde sit barn og ikke afmeldt på Betalingsservice. Endvidere kan der være den
ulempe, at forældre frygter ikke at kunne få pengene igen, hvis de har været glemsomme. Til det
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sidste skal blot bemærkes, at den situation forekommer allerede i dag, hvor alle på nær en eller 2
har fået refunderet deres fejlagtigt indbetalte kontingent.
Bestyrelsen var positiv over for kravet om at overgå til Betalingsservice.
Sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde under Godkendelse
6. Eventuelt
 Peter Pico oplyste
o Thomas Elmar tilknyttes også Pigeafdelingen fsva U7, U9 og U11 pigerne
o 1. juni afholdes Venindedag
o Pigeudvalget fokuserer på de yngste piger, hvor der er lidt færre medlemmer end
normalt
o 22/6 afholdes pigeafslutning
 19/6 afholdes afslutning for drengene

Næste møde
Tirsdag den 21. juni kl. 1900 (godkendt)
Torsdag den 11. august kl. 1900 (godkendt)

............................................................
Hørsholm Idrætspark - Stadion Allé 5 – 2960 Rungsted Kyst – www.hui-fodbold.dk - Kontonr.: 1329 - 0721 111 962

