HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
2. september 2016
BESTYRELSESMØDE
den 11. august 2016
Deltagere: Bo Rømer, Anders Højlund, Peter Pico Geerdsen, Thomas Schnoor, Peter Birkelund og
Bent Fabricius.
1. Sportslige/administrative emner ved Thomas Elmar
Træning påbegyndt U6 – U10.
 U10. Thomas cheftræner.
 U8-9. Overordnet træning samt coaching af trænere – Thomas Elmar
 U 6-7. Overordnet træning samt coaching af trænere – Peter Bennett
 U 5 (årg. 2012). Opstart 21. august – overordnet træning samt coaching af forældrene –
Peter Bennett.
Plan for indendørs træning drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Boost trivslen. Bestyrelsen besluttede at gennemføre kurset i oktober måned, når SBU/DGI
turneringer er afsluttet.
2. Emner til beslutning
a. Godkendelse af 3. årig aftale med Sport Direct. Drøftet. Formanden kontakter SD for afklaring af
enkelte detaljer.
b. Klubudvikling
 Godkendelse af eliteudvalg. Godkendt.
 Godkendelse af materialeudvalg med tilhørende dokumenter. Godkendt.
 Godkendelse af Jasper Thulin som materialemand . Godkendt.
3. Emner til drøftelse
a. Kvartalsvis udviklingsmøde. Udsat til næste møde.
b. Stof til august måneds nyhedsbrev. Drøftet. Input sendes direkte til Charlotte.
c. Sponsorområdet. Drøftet. Udvalget har endnu ikke afholdt møde.
d. Hjemmesiden fsva. FCØ. FCØ stof lægges ind under fanen om HUI.
e. Flygtninge. Kort drøftet om ansøgning af midler fra kommunens pulje til støtte af flygtninges
deltagelse i foreningslivet
4. Emner til orientering
a. Kassereren
 Halvårsregnskab. Regnskabet udviser et underskud på 140.000 mod et samlet underskud
for hele året på 110.000. Regnskabet på samme tid sidste år udviste et underskud på
70.000. Det er ganske normalt med et underskud på nuværende tidspunkt. Kassereren
............................................................
Hørsholm Idrætspark - Stadion Allé 5 – 2960 Rungsted Kyst – www.hui-fodbold.dk - Kontonr.: 1329 - 0721 111 962

HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND





gennemgik herefter de væsentligste områder med forventede afvigelser i forhold til
budgettet.
Status på gamle debitorer. Der er fortsat et udestående på 13.100 og der er et
medlemstilgodehavende på 3820.
Overgang til lønudbetaling til ungtrænere drøftedes.
Salg af streamers. Hvordan og hvorledes drøftedes. Ned i årgangen.

b. Nyt klubhus – status
Der var møde med Konservative Folkeparti, der mødte talstærkt op, den 28. juni. Generelt har der
været en positiv stemning omkring klubhuset fra de forskellige politikere.
31. august er der budgetmøde for foreninger og borgere på Rådhuset, hvor det er sidste mulighed
for at tale direkte med borgmester/SFKU. Herefter foregår drøftelserne bag lukkede døre frem til
indgåelse af budgetforlig for perioden 2017-20 den 10.oktober.
c. Klubudviklingsproces – status
 Branding. René har hen over sommeren så godt som lavet en aftale med en gammel
HUI’er, som nu har sit eget PR-firma og som er idrætsstuderende ved Københavns
Universitet om at hjælpe HUI med den gode historie. Vinklen den holistiske tilgang til at
spille fodbold i HUI, hvor spillerne lærer en masse færdigheder, som de også kan bruge
udenfor banen. Arbejdet er tænkt som en del af specialeopgaven på universitetet.
 HUI organisation/beskrivelse af opgaver. Med (vedtagelsen) af dagsordenens 2.b. er en del
af arbejdet afsluttet. Der er skabt en skabelon for det videre arbejde og med etablering af
et materialeudvalg og et eliteudvalg er de to første udvalg på plads. I forhold til
materialeområdet kan hele området nu betragtes som færdigbehandlet, idet der er skabt
rammer omkring tildeling af trænerbeklædning, materialer til de enkelte hold samt
sponsoreret tøj til holdene.
Der udestår fortsat et betydeligt arbejde med fastlæggelse af den bedst mulige struktur på
det sportslige område, ligesom sponsor-, kommunikations- og administrationsområderne
endnu ikke er påbegyndt.
e. HUI deltagelse i Kulturdagen. Status blev gennemgået.
f. Opstart af årg. 2012.
Informationsmøde afholdt 9/8 med et pænt fremmøde af forældre. Yderst positive
tilbagemeldinger efterfølgende, som fx: ” Jeg er meget glad for, at jeg deltog, og er virkeligt
positivt stemt over jeres udmeldinger omkring træning og adfærd. Det lød så rigtigt og
gennemtænkt, at jeg synes vi får så meget mere end ”blot” en fodbolddreng ud af medlemsskabet.
Jeg skyndte mig her til morgen, at se om Karl var god til at løbe baglæns, og det går heldigvis
rigtigt fint ”. 26 drenge starter på kunstgræs den 21. august med Peter Bennett.
g. Tilbagemelding fra møde med BSV af 2016. BSV af 2016 har henvendt sig til HUI. Indledningsvis
omkring trænerhonorering, hvor man efterlyste en ”tabel”. Senere, efter et møde med SBU, der
flere gange havde henvist til HUI, bad de om et møde med formand og kasserer. Mødet afholdtes
den 8. august, hvor den konstituerede bestyrelse i BSV af 2016 (3 personer) mødte op til en god og
udbytterig drøftelse om dels HUI måde at drive klub på og deres tanker om at drive klubben BSV af
2016, der er af HUI størrelse. Parterne var enige om, at fortsætte dialogen og gerne sammen med
Birkerød IF Skjold, der ligeledes er en klub af HUI/BSV af 2016 størrelse.
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h. SBU herreindrangeringsgruppens møde, orientering om HUI visioner samt besigtigelse af U15
kamp. Gruppen ankommer til HUI lørdag den 13. august, hvor de indledningsvis afholder et lukket
møde med frokost mellem 1200 – 1300, hvorefter Carsten Dohm giver en kort orientering om HUI
visioner, inden de skal overvære U15 kampen mod BSF.
5. Eventuelt
 Pigeraket afholdes førstkommende lørdag
 Arbejdsdage eller alternativ model med indbetaling af bidrag, der evt. sendes tilbage til
holdet.
 Piraterne. Peter udarbejder oplæg omkring Piraterne.
 Meny aftale. Peter orienterede om status, hvor forhandlinger fortsat pågår.
Næste møde
Tirsdag den 13. september kl. 1900
Tirsdag den 11. oktober kl. 1900
Tirsdag den 15. november kl. 1900
Tirsdag den 13. december kl. 1900
Referent
Bent Fabricius
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