HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
26- november2016
BESTYRELSESMØDE
den 21.november 2016
Deltagere: Bo Rømer, Anders Højlund, Peter Birkelund, Thomas Schnoor og Bent Fabricius.
1. Sportslige/administrative emner ved Thomas Elmar
 Mindre problemer med fremsendelse af kampplaner fra banebooking til idrætsparken m.fl.
Problemet er nu løst.
 Specifik kører generelt tilfredsstillende. Principiel diskussion om specifikafløsere, der
resulterede i et krav om, at afløsere for specifiktrænere skal have kompetencer svarende til
de, der afløses. Ellers skal træningen aflyses. HUI står som ansvarlig for specifiktræning og
kravet er således, at så længe der tages betaling for træning, skal der også være den
fornødne kvalitet i træningen.
 2008 skal efter nytår træne to gange ugentligt udendørs.
 Efter nytår åbnes specifik for alle 2008 drenge, da der er for mange, der har behov for
yderlig teknisk træning.
 Thomas Elmar har udviklet et tre timers kursus for ungtrænere.
2. Emner til beslutning
a. Godkendelse af udvalgsbeskrivelse samt besættelse af formandsposten i udvalgene for
 Veteranudvalg (vedhæftet). Godkendt. René Christensen
 Seniorudvalg (vedhæftet). Godkendt. René Christensen
 Breddeudvalg (vedhæftet). Godkendt. Ingen bestyrelsesmedlemmer er indstillet på at
overtage formandsposten, hvorfor udvalget ikke implementeres pt.
 Mikroudvalg (vedhæftet). Godkendt. Formand Bent Fabricius
b. Fastsættelse af dato for generalforsamling. Dato bliver 22. februar kl. 1930.
3. Emner til drøftelse
a. Klubhus.
Bestyrelsen drøftede processen omkring klubhuset. Fra politisk hold lyder, at HUI snarest skal
etablere kontakt med embedsmandsværket. Det er således aftalt med direktør Pernille Halberg
Salamon, at hun snarest inviterer til møde, hvor formand og Thomas Schnoor deltager. Bestyrelsen
har i øvrigt besluttet, at Thomas Schnoor generelt varetager bestyrelsens klubhusinteresser i
forhold til kommunen
Formanden for softball, Jens Terkelsen har bedt om et møde, da softball arbejder med
klubhusplaner i form af pavillon løsning.
b. HUI fremtid som flerstrenget forening.
På opfordring fra Hovedbestyrelsen drøftede bestyrelsen fremtiden for HUI som flerstrenget
forening, når HUI fodbold flytter fra fælles klublokale til nyt klubhus for udendørsidrætterne.
Bestyrelsen konstaterede:
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Formålet med en flerstrenget forening må være, at der udføres aktiviteter af sportslig,
social eller administrativ karakter til glæde for medlemmerne på tværs af afdelingerne.
Bortset fra fælles klublokale og en jubilæumsfest for nogle år siden, har der ikke være
aktiviteter på tværs af afdelingerne til glæde for medlemmerne.
De to større afdelinger er pga. den stedfundne udvikling inden for deres respektive
idrætsgrene vokset fra hinanden. Fodbold er ikke længere en sport, der primært dyrkes i
perioden april - oktober, hvor medlemmerne i vinterhalvåret kunne dyrke håndbold.
Fodbold er nu en helårssport med flere forskellige aktiviteter inde såvel som ude. Håndbold
har i stigende grad orienteret sig nordpå med indledningsvis et samarbejde med KIK of
senest Øresund Håndbold. For håndbold er HUK samarbejdet i dag det bærende og ikke
HUI.
Rent økonomisk er afdelingerne selvstændige og kan ikke automatisk påregne hjælp fra
Hovedbestyrelsen såfremt de kommer i økonomisk uføre.
Afdelingsbestyrelserne er uafhængige af Hovedbestyrelsen. Ved bestyrelsesproblemer kan
man for nuværende påregne, at Hovedbestyrelsen vil arbejde aktivt for at få dette
afhjulpet.
Hovedbestyrelsens eneste aktivitet er bankospillene, som håndteres af et bankoudvalg,
hvor fodbold stiller hjælpere til alle tre årlige arrangementer fsva bordopstilling, medens
hjælp under spillene og oprydning foretages af håndbold i et spil og fodbold i to spil.
HUI er for tiden repræsenteret af to repræsentanter i Idrætsrådet; henholdsvis en
repræsentant for udendørsidrætterne (fodbold v. Bent Fabricius) og repræsentant for
indendørsidrætterne (boldspil) (håndbold (Michael Esmann). Omend denne
repræsentation næppe vil ændre sig ved en evt. opløsning af HUI som hovedforening, er
der ingen tvivl om, at samarbejdet mellem de to afdelinger i regi af Hovedbestyrelsen og i
rammen af denne har givet mulighed for at samstemme holdninger til kommunale
initiativer.

Bestyrelsen konkluderede:
 Tiden er løbet fra en flerstrenget forening som HUI.
 Medlemmernes synspunkter indhentes på generalforsamlingen.
 HUI fodbold vil ved en evt. opløsning af HUI som en flerstrenget forening fortsætte med
HUI logo, HUI klubfarver og HUI vedtægter med få justeringer som konsekvens af opløsning
af HUI som flerstrenget forening.
 Fordeling af HUI aktiviteter tilhørende Hovedforeningen bør ske på en fair og rimelig vis for
de tre afdelinger.
 Bankospillene ses gerne fortsat som et samarbejde mellem håndbold og fodbold på de
nuværende præmisser. Samlet overskud fordeles i forholdet 2 til 1.
c. Operationalisering af flygtningeområde
Bestyrelsen drøftede kort flygtningeområdet, herunder vanskelighederne med at få de
nødvendige oplysninger, således flygtningene kunne oprettes som fuldgyldige medlemmer og
deltage i kampe for klubben. Ligeledes drøftedes det manglende tilskud fra flygtningepuljen, der
skal dække kontingent og indkøb af tøj til flygtningebørnene.
Thomas Schnoor vil forfølge sagen i forhold til kommunen/Røde Kors.
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d. Kursus i mental træning/mental træning generelt i HUI.
Bestyrelsen drøftede mental træning i HUI. Der er for bestyrelsen ingen tvivl om, at en stor del af
udviklingen af fodboldspillere til højere niveauer ligger i det mentale. Skal klubben således lykkes
med målsætningen om udvikling af spillere til Superligaen og evt. 1. Division skal der være fokus
på mental træning.
Der er nu udviklet to mentalforløb i klubben. Det første forløb var rettet mod årg. 2001, medens
det andet forløb var rettet mod årg. 2002 og en opfølgning for fem 2001 drenge. Det er den
generelle opfattelse, at forløbene har været udbytterige for deltagerne, hvorfor der ikke kan være
tvivl om, at dette fortsættes fremadrettet. Thomas Thor er således klar til at gennemføre et nyt
forløb i foråret, medens der også er tanker om, at klubben uddanner en klubperson på et kursus i
mental træning.
Bestyrelsen var fsva positive over for både tanken om at uddanne en klubperson og fortsætte med
Thomas Thor. Dog fandt bestyrelsen, at der for begge dele, var nogle uafklarede forhold, der skal
afdækkes forinden, idet det for bestyrelsen var væsentligt, at når drengene selv betaler et større
beløb for deltagelse, skal der også være kvalitet i indholdet/instruktøren. Ydermere fandt
bestyrelsen, at bestyrelsens viden om mental træning bør udvides gennem indhentning af andre
klubbers erfaringer med mental træning. Bestyrelsen vil således indhente erfaring fra
indledningsvis samarbejdsklubben FCK og tillige i DBU/DIF.
Bestyrelsen henviste yderligere drøftelser om dette til eliteudvalget.
e. Boost trivslen
Desværre havde kun én træner tilmeldt sig kurset, der derfor flyttes til 15. januar. Bestyrelsen
fandt det skuffende, at alene 1 ud af godt 150 træneren kunne afsætte tid til et kursus, der
grundlæggende har fokus på de børn i klubben, der af den ene eller anden grund mistrives.
Klubben har en spilleromsætning på godt 200 årligt. Meget forsigtigt skønnes, at ikke under 25
børn forlader HUI årligt pga. mistrivsel. Bestyrelsen vægrede sig ved at tro, at der ud af godt 150
trænere og ledere ikke kan findes op til 3 pr. årgang, som vil deltage i kurset, ligesom bestyrelsen
ikke troede at den manglende tilmelding var et udtryk for mangel på interesse for de børn, der i
perioder ikke trives i klubben.
Bestyrelsen var derimod af den opfattelse, at kurset ikke blot kan annonceres via en mail og at
trænerne herefter på eget initiativ koordinerer internt på årgangen.
Bestyrelsen besluttede, at formanden tager fat i ”lønnede ” trænere for at få dem til at deltage,
medens kassereren taget fat i årgangene U5 – U10. Inden medio december skal tilmeldingerne
være på plads.
f. Økonomi
Kassereren fremlagde regnskab pr. dd. samt en prognose for årsregnskabet. Sammenfattende vil
årsregnskabet udvise et underskud på mellem 200.000 og 250.000. Umiddelbart yderst
utilfredsstillende, men som dog skal ses i sammenhæng med dels, at der er budgetteret med et
underskud på ca. 110.000, dels forrige års overskud på 200.000.
På indtægtssiden udviser prognosen en mindre indtægt på 38.000 i forhold til budgettet. Især
kontoen ”deltagerbetaling” påkalder sig opmærksomhed, da denne ligger 200.000 under det
budgetterede.
På omkostningssiden udviser prognosen et merforbrug på knap 100.000. Især kontoen
”materialer” påkalder sig opmærksomhed, da den overskrider budgettet med 200.000. Kassereren
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påpegede, at denne konto skal ses i sammenhæng med sponsorindtægterne (tøjsponsorater),
hvor prognosen overstiger budgettet med 150.000.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad om inden næste bestyrelsesmøde, at måtte
modtage
 en opgørelse over materialeomkostningerne, herunder sammenhængen mellem
tøjsponsorater og indkøb på materialekontoen, samt
 deltagerbetaling og sammenhængen til konto ”arrangementer” og ”rejser og ture”.
Afsluttende besluttede bestyrelsen at kontingentet burde sættes op fra 1. juli 2017 med mere end
de generelle prisstigninger, da produktet, der leveres til klubbens ungdomsmedlemmer, er af en
betydelig højere kvalitet end tidligere.
I relation til det økonomiske oplystes fra sponsorudvalget, at de på et nyligt møde besluttede, at
bruge kræfterne på at finde en stor sponsor fremfor mange mindre.
g. Invitation fra Frivilligcenter Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm har bl.a. inviteret HUI fodbold til at deltage i møde på NGG med henblik
på rekruttering af frivillige til klubben. Bestyrelsen værdsatte invitationen, men fandt at kræfterne
først skal bruges på de iværksatte projekter omkring branding og HUI organisation/opgaver.
h. Samarbejde fx Rungsted Gymnasium
Med baggrund i en henvendelse fra en forælder om klubbens evt. samarbejde med gymnasium
om klubbens talentspillere drøftede bestyrelsen muligheden for at etablere et samarbejde med
Rungsted Gymnasium og evt. tillige med Sjælsø Efterskole.
Foranlediget af henvendelsen afholdes 5/12 møde mellem den elitesportsansvarlige på Rungsted
Gymnasium og Thomas Schnoor (bestyrelsens ansvarlige) og Carsten Dohm om fremtidige
samarbejdsmuligheder
Endvidere besluttede bestyrelsen at invitere Sjælsø Efterskole til et møde hvor evt.
samarbejdsmuligheder kunne drøftes.
i. HUI målsætninger
Bestyrelsen drøftede et oplæg til klubbens målsætninger. Generelt var bestyrelsen enig det
fremlagte, som tillige fremlægges på eliteudvalgsmødet den 28/11. Herefter fremlægges det til
godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
4. Emner til orientering
a. Bestyrelsen har deltaget i
 DGI repræsentantskabsmøde i Aalborg som repræsentant for DGI Nordsjælland den
5. november.
 Hovedbestyrelsesmøde den 19. oktober, hvor kassereren deltog i stedet for formanden.
Generel drøftelse, herunder ikke mindst om HUI fremtid, jf. 3.b. HB generalforsamling
afholdes 20. marts 1930.
b. Status i Krible Krable.
7 drenge deltager, hvilket er for få til at økonomien løber rundt. DGI yder underskudsgaranti,
således konceptet kan afprøves.
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c. Status i Futsal i HUI.
Futsal U16 er et af bestyrelsen vedtaget projekt. Ibrahim El-Faour er træner for holdet.
Deltagelsen ligger på 10-12 drenge pr og voksende fra gang til gang. Ganske få er HUI medlemmer,
medens 10-12 kommer udefra, primært fra Kokkedal/Nivå området.
d. Tilbagemelding fra seneste Idrætsrådsmøde
På mødet drøftedes først og fremmest renovering af de to haller. På foranledning af kassereren
drøftedes endvidere budgetforlig 2017-20 og de heri afsatte midler til klubhus til
udendørsidrætterne, idet der blev pointeret behovet for at komme i gang med ikke mindst
lokalplansarbejdet. Uagtet de større beløb først er afsat i 2019 og 2020 kan ingen vide, om der i et
kommende budgetforlig vil være mulighed for at fremrykke beløb og det skal derfor ikke være det
manglende administrative arbejde, der skal være en forhindring i at påbegynde klubhusbyggeriet
tidligst muligt.
Ydermere appellerede kassereren om, at forvaltningen i relation til ansøgninger om støtte fra de
forskellige puljer fremover orienterede ansøgerne om evt. afslag, således dette ikke skulle læses i
dagspressen og videre at forvaltningen forklarede afgørelsen, hvis ikke den fremstod klart i SFKU
beslutning.
Generalforsamling i Hørsholm Idrætsunion 29. marts 2017 kl. 1930, hvor repræsentanter til
Idrætsrådet vælges.
f. Med virkning fra den 1. oktober 2016 er Søren Strand ansat som Idrætsinspektør og overtager
dermed de ledelsesmæssige opgaver i Idrætsparken. Den nye organisering betyder, at de
spørgsmål eller opgaver klubberne tidligere fik løst hos Svend Erik Søegaard fremover skal rettes til
Søren Strand. Den nye organisering i Idrætsparken betyder også, at der generelt vil være færre
medarbejdere til at løfte opgaverne, hvilket kommunen håber der vil være forståelse for.
g. Fyrværkeri.
Formanden havde haft et kort møde med Gardenshop, Høsterkøb om salg af fyrværkeri. Forslaget
går meget simpelt ud på, at HUI bistår i markedsføring af fyrværkerisalg over for medlemmerne. Til
gengæld vil klubben modtage en del af overskuddet.
Bestyrelsen godkendte dette, da andelen afsat til HUI er af en pæn størrelse.
5. Eventuelt
NIL
Næste møde
17. januar kl. 1900
22. februar kl. 1930 Generalforsamling
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