HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
14. oktober 2016
BESTYRELSESMØDE
den 11.oktober 2016
Deltagere: Bo Rømer, Anders Højlund, Peter Pico Geerdsen og Bent Fabricius.
1. Sportslige/administrative emner ved Thomas Elmar
 Udendørs planlægning drøftedes. Herunder udeståender. Planen udsendes inden uge 42.
 Specifik 2005 og 2006. Godt samarbejde mellem Nikolaj, Jasper og Thomas
 Årgangene 2007 – 2009 flytter sig fortsat i den rigtige retning fodboldfagligt, idet der dog
fortsat er udfordringer.
 Pinsestævne Border cup 05-07
 Coaching piger. Tre gange husk U11 piger
2. Emner til beslutning
a. Eliteudvalg. Justeret opgavebeskrivelse fsva Team Hørsholm og kvartalsrapporter blev
godkendt.
b. Salg af juletræer?
HUI har fået et tilbud om salg af juletræer, hvor klubbens indtægt baseres på antallet af solgte
træer og hvor ikke solgte træer ikke skal afregnes. Risiko for klubben er således ikke til stede.
Fortjenesten er vanskelig at opgøre, da potentialet for salg af juletræer er ukendt, men 10. -30.000
ved salg de to sidste weekender før jul samt på alle hverdage op til den 24. december anses for
sandsynlig. Bestyrelsen drøftede initiativet og besluttede herefter at afslå tilbuddet. Afgørende
faktorer i beslutningen var dels at beslutning skal træffes her og nu af hensyn til leverandør, dels
at på det foreliggende grundlag måtte et bestyrelsesmedlem stå med det overordnede ansvar,
hvilket ingen kunne påtage sig. Yderligt anså bestyrelsen det for tvivlsomt, om der kunne
tilvejebringes det nødvendige antal frivillige til at forestå salget
.
c. Flytning af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. november foreslås flyttes til mandag den 14.
november.
Godkendt
d. Flytning af bestyrelsesmøde tirsdag den 13. december foreslås flyttet til mandag den 12.
Godkendt.
e. Bestyrelsesmøde januar 2017 foreslås afholdt tirsdag den 17. januar 1900 – 2130.
Godkendt.
f. Model for omkostningsfordeling ved optagelse på A-træner kursus. (Modellen er meget simpelt,
at HUI og kursist deler kursusafgiften på ca. 65.000).
Godkendt
3. Emner til drøftelse
a. Klubhus
I budgetforliget er der afsat midler til et klubhus til udendørsidrætterne. Bestyrelsen drøftede way
ahead, herunder tidsplan, anlægsfonden, indretning mv.
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b. Udviklingsmøde
Det planlagte udviklingsmøde den 7. november aflyses, da ingen har tid til at planlægge mødet.
c. Udvalgsbeskrivelse for
 Veteranudvalg
 Seniorudvalg
 Breddeudvalg
 Mikroudvalg.
Bestyrelsen drøftede de fremlagte forslag, hvortil der ikke var bemærkninger. Forslagene sættes til
godkendelse på næste møde, hvorefter de implementeres i klubben
d. Økonomi
Kassereren fremlagde et regnskab for årets tre første kvartaler, der fremviste et underskud på ca.
170.000. Ud fra en umiddelbar vurdering, var det kassererens opfattelse, at året vil ende med et
betydeligt underskud. De fleste udgiftskonti lander inde for det budgetterede. Dog vil
omkostninger til trænere forventeligt overstige det budgetterede med et større beløb. Årsagen
hertil er mange, men hidrører fra de nødvendige beslutninger truffet gennem året, hvor flere
trænere er på omkostningsgodtgørelse, da der i flere årgange ikke er tilstrækkeligt med
forældretrænere.
Bestyrelsen besluttede at opretholde stor tilbageholdenhed over for nye omkostningerne resten
af året, men agtede ikke for nuværende at reducere antallet af trænere, som i princippet vil være
lig at lukke hold.
e. HUI deltagelse i SBU debatmøde (for bestyrelsesmedlemmer) 3/11 1730-2000 om SBU
disciplinære system.
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt HUI skal deltage med et bestyrelsesmedlem, men ingen af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kunnen afse tid hertil.
f. Ung fodboldspiller antastet af mandsperson på vej hjem fra træning.
Bestyrelsen har fra forældre til en af klubbens unge medlemmer modtaget oplysninger om en
alvorlig hændelse, hvor medlemmet på vej hjem blev antastet af en mandsperson, som gemte sig i
buskadset på nordsiden af Bolbrovej, lige efter broen over jernbanen. Drengen undveg og løb
hjem.
Bestyrelsen besluttede at fremsende forældrenes mail til alle medlemmer i årgang 2002 – 2011 og
til samtlige trænere. [Referentens bem: Mailen er tillige sendt til Vallerødskolen samt via
Idrætsparken til samtlige foreninger i Hørsholm Idrætspark]
4. Emner til orientering
a. Bestyrelsen har deltaget i
 Afskedsreception for idrætschef Svend Erik Søegaard
 Frivilligcentrets kursus i rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige til din
forening den 5. september.
 DBU kursus med fokus på drift omhandlende DBU foreningsjura og DBU tilbud til
klubberne.
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b. Status i Krible Krable.
Lokale og instruktør er på plads. Der er 20 pladser. Invitation sendes indledningsvis til klubbens
medlemmer og trænere.
c. Status i Futsal i HUI
Som aftalt på et tidligere bestyrelsesmøde vil klubben gennemføre et futsalprojekt med henblik på
at tiltrække nye medlemmer i teenagesegmentet. Medlemmer som ikke nødvendigvis ønsker at
deltage i traditionel fodbold, men kun vil spille Futsal. Der er tilmeldt et U16 hold, der har
træningstid søndage 1700 – 1900 i Rådhushallen. Som trænere er engageret Ibrahim El-Faour, der
har en solid baggrund inden for futsal.
d. Aftale med Sport Direct
En ny treårig aftale er indgået med Sport Direct.
e. HUIs Venner støtte
Kassereren har ansøgt vennerne om støtte til B1 kursus til tre trænere, 10 3-mands mål og til
anskaffelse af et videokamera til brug på årgang 2003 under træning og kampe.
5. Eventuelt
NIL
Næste møde
15. november kl. 1900
13. december kl. 1900
17. januar kl. 1900

Bent Fabricius
referent
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