HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
13. juli 2016

BESTYRELSESMØDE
den 21. juni 2016

Deltagere: Bo Rømer, René Christensen, Anders Højlund, Peter Pico Geerdsen og Bent Fabricius.

1. Forslag til aktiviteter (Peter Bennett deltog i dette punkt)


Futsal for senior, U19 og U17 – dels som elite projekt (hurtigste vej til DM guld til HUI), dels
som fastholdelsesprojekt (få flere teenagere og ungseniorer til at forblive aktive i HUI).
Bestyrelsen drøftede forslaget og var generelt positiv over for forslaget, idet der dog blev
givet udtryk for en bekymring om strandhugst blandt de normale fodboldmedlemmer.
Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med tanken, idet projektet opstartes
sammen med indendørssæsonen. Peter Bennett sætter møde op med futsaltræner Sergio
De Souza og Bo Rømer snarest således, at de økonomiske aspekter kan belyses.



HUI drenge & pigespiller sodavandsfester for 4.-7. klasse i hallen. Forslaget har til hensigt
at styrke sammenholdet blandt pige- og drengespillere i HUI med 1 -2 fester i efteråret
2016 og tilsvarende i foråret 2017.
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Peter Bennett finder frivillige, der kan drive disse fester
samt sætter HUI i forbindelse med ungdomsskolen, som gerne vil hjælpe til med festerne.



Fjolle Trolle med bold eller fodbold for 2 - 4 årige
Konceptet består i en ugentlig time (45 min.), hvor der leges, trilles med bolde og bevæges
til musik. Alle lege understøtter børnenes naturlige udvikling og hjælper dem med at
bevæge deres krop og sanser med fokus på balance.
Bestyrelsen godkendte forslaget. Peter Bennett sætter møde op med formand Bo
Rømer/bestyrelsen mm og børnemotorik instruktør Fie Illum snarest.

2. Emner til beslutning
a. Brug af Betalingsservice, herunder gebyr på fakturaer, der ikke indbetales via Betalingsservice
på kr. 100. Bestyrelsen godkendte forslaget.
b. Mødedatoer for bestyrelsesmøder i efteråret 13/9, 11/10, 15/11 og 13/12. Bestyrelsen
godkendte datoerne.
3. Emner til drøftelse
a. Boost trivslen – status (I dette punkt deltog Peter Bennett)
Flg. blev drøftet/besluttet:
 På hjemmesiden oprettes en særlig trivselsside (CSR), hvor Boost trivslen kort beskrives og
hvorledes HUI vil anvende konceptet, samt at HUI pt. har to trivselsansvarlige Peter
Bennett og Thomas Elmar, som begge har den fornødne uddannelse.
 Udsende mails til alle trænere og holdledere fra U4-U19 om BoostTrivslen, hvor hver
årgang bedes om at indstille mindst 1 person til uddannelse efter sommerferien, således
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hver årgang har en trivselsansvarlig. Principielt finder bestyrelsen at årgangenes
cheftrænere bør gennemgå uddannelsen, således denne uddannelse supplerer øvrige
fodboldfaglige uddannelser.
Thomas Elmar og Peter Bennet finder dato for uddannelse.
På kommende trænermøde i august orienteres om projektet.

b. Nyt klubhus. Møde med de politiske partier. Status.
1/6 afholdtes møde med Socialdemokraterne og 21/6 er der afholdt møde med Det Radikale
Venstre. Endvidere er der planlagt møde med Det Konservative Folkeparti tirsdag den 28. juni.
Herefter har der været afholdt møde med alle partier, bortset fra Dansk Folkeparti.
c. Form for bestyrelsesmøderne. Er det den rigtige dagorden eller kan der vælges en anden form?
Bestyrelsen fandt den nuværende dagsorden relevant, men erkendte også, at bestyrelsesmøderne
i høj grad er driftsorienteret og at der kun i ringe grad er plads til egentlig udvikling af klubben.
Bestyrelsen vil derfor som et supplement til bestyrelsesmøderne afholde kvartalsvise
udviklingsmøder, hvor bestyrelsesmedlemmerne på skift er ansvarlig for planlægning og indhold.
Første møde afholdes i 3. kvartal 2016 og planlægges af næstformanden René Christensen.
d. Årshjul
Bestyrelsen godkendte det foreliggende udkast til årshjul. Relevante dele (rettes mod
medlemmerne/trænere og ledere) af årshjulet lægges på hjemmesiden.
e. Aftale med materiale leverandør (nuværende aftale udløber ved udgangen af 2016).
Bestyrelsen drøftede kort emnet.
5. Emner til orientering
Kasseren gennemgik:
Status på debitorer
Kassereren oplyste, at der fortsat er et samlet udestående på 39.030, der fordeles på 84 personer.
Herefter gennemgik kassereren en regnskabsstatus pr. 1. juni. Alene punktet materialeindkøb gav
anledning til bemærkninger, idet dette område lå langt over det budgetterede. Kassereren vil til
næste møde redegøre for, hvorfor indkøbene ligger så højt i forhold til det budgetterede.
Diverse

o Behandling af forespørgsel fra SKAT om udbetalinger til en træner.
o
o
o
o

Bestilt 3000 store logoer til brug af Sport Direct.
SWIPP og Mobile Pay er klar i HUI.
Streamers er klar til salg for 150 stykket.
Venteliste 63 heraf 20 fra årgang 2012.

6. Eventuelt
 Formanden for pigeudvalget oplyste, at som et led i planlægningen af næste års pigecamp
overvejes at lade det være et DGI projekt.
 APP scouting . Søg DBU om støtte (t-licens)
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Nyheder på hjemmesiden fra årgangene. Bo taler med Camilla om, hvorledes der kan
lægges mere stof på HUI hjemmeside og HUI facebook.

Næste møde
Tirsdag den 11. august kl. 1900 (godkendt)
Tirsdag den 13. september kl. 1900 (forslag)
Referent
Bent Fabricius
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