HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
Fodboldafdelingen
14. april 2016

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
den
24. februar 2016
Uddrag af referat
1. I generalforsamlingen deltog 21 personer.
2. Dagsorden:
•
Formanden aflægger beretning.
•
Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
•
Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
•
Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.
•
Behandling af indkomne forslag.
•
Valg til afdelingens tillidsposter:
•
Eventuelt
3. Formanden indledte generalforsamlingen med at foreslå Michael Esmann som dirigent.
4. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var bekendtgjort 21 dage forinden i lokal
avis (bragt 19. januar i Ugebladet), jf. vedtægterne, og tillige kundgjort på hjemmesiden og opslag var
hængt op på opslagstavlen i klublokalet. Generalforsamlingen var således lovligt indvarslet.
5. Formanden aflægger beretning
Beretningen er heller ikke i år en traditionel beretning, men en beretning hvor bestyrelsens medlemmer
gennemgik forskellige temaer, som tilsammen danner et billede af aktiviteterne gennem 2015. Som grundlag for beretningen er udarbejdet et antal slides, som vedhæftes referatet.
Klubhus
Efter et par års arbejde med projektet blev den officielle ansøgning fremsendt til Hørsholm Kommune den
12. april 2015. Som alle ved, indgår klubhus til udendørsidrætterne ikke i budgetforliget 2016 – 19. Det er
skuffende. Ikke mindst i betragtning af hvor mange ressourcer politikerne har bevilget til projekter i
skøjtehallen og Hørsholmhallen, der ikke er ønsket af idrættens organisationer (Idrætsrådet). En noget
uforståelig prioritering!
Bestyrelsen arbejder imidlertid ufortrødent videre, idet der jo igen til oktober endnu en gang skal indgås et
budgetforlig for 2017 – 20, hvor der i 2017 er valg til kommunalbestyrelsen.
Budgetforlig i øvrigt
Kommunen skal i 2016 spare et anseeligt beløb, derfor er også idrætslivet udsat for en besparelse:
Aktivitetstilskuddet er således reduceret med 20 kr. pr medlem, der bor i Hørsholm kommune og er under
25 år. For HUI beløber det sig til en reduktion på 13.340 kr. i år. Umiddelbart har bestyrelsen forståelse for
at der skal spares, men når kommunen i samme budgetforlig afsætter 130.000 årligt de næste tre år til de
professionelle arrangører af Sjælsø Rundt, må bestyrelsen bare konstatere, at det åbenbart er vigtigere at
støtte professionelle firmaer end de unge i kommunen.
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Udover denne besparelse skal udendørsidrætterne yderlig levere en besparelse på driften af Idrætsparkens
grønne områder. Indledningsvis var der forslag om ikke at rydde sne på kunstbanerne, men det er nu landet
på, at kommunen minimerer servicen i forhold til DGI campen, hvorfor der skal bruges flere frivillige for at
løse opgaven. Endvidere vil kommunen ikke længere sætte mål og hjørneflag på plads til kampe på Stadion.
Modernisering af Hørsholmhallen
Projektet nærmer sig sin færdiggørelse flere måneder forsinket. Som tidligere nævnt er det ikke
Idrætsrådet, der har ønsket denne modernisering, idet Rådet om moderniseringspakken har været positive
over for modernisering af toiletter og omklædningsrum i ishockyhallen og herefter prioriterede resten af
økonomien til et klubhus til udendørsidrætterne. Men politikerne ville det altså anderledes end idrættens
talerør. Med udgangspunkt i ønsket om et klubhus har HUI i den indledende proces afvist modernisering af
omklædningsbygningen, da investeringen i bestyrelsens øjne vil være spildte, da bygningen bør nedrives og
erstattet af en boldhal. ”Heldigvis” for moderniseringsprojektet lyttede man til dette, idet der jo
efterfølgende viste sig, at det afsatte beløb til modernisering af Hørsholmhallen ikke slog til, hvorfor der
måtte tilføres yderligt 3 mio kr. til projektet.
I det endelige moderniseringsprojekt havde fodbold tre beskedne ønsker. For det første en container
opstillet ved stadion til opbevaring af piraternes grej. For det andet en flytning af skillevæg mellem senior 1
omklædning og det store omklædningsrum for at skabe mere bænkplads hos senior. For det tredje ønskes
floorballs klublokale, som kun sjældent benyttes, omdannet til omklædningsrum.
I løbet af processen fik projektet ondt i økonomien så containeren til en samle t pris på ca. 100.000 udgik af
projektet.
Til gengæld gennemføres de to andre projekter i kælderen. Arbejdet gik i gang før sæsonstart i august og de
er endnu ikke afsluttet. Som frivillig kan man ikke undgå at føle sig til grin, men der skal nok ikke lægges
mere i det end at kommunale byggeprojekter har en tendens til at køre af sporet.
Andre projekter i relation til kommunen
 Åben hal var et projekt, hvor ikke idrætsaktive børn sammen med deres forældre kunne få en
månedlig time eller to indendørs, hvor klubberne på skift skulle stille erfarne instruktører til
rådighed. Formålet var naturligvis at ”skubbe” til de idrætspassive børn i håbet om, at en eller flere
idrætsgrene ville fange deres interesse. Projektet var skabt af embedsmænd/politikerne, hvor
naturligvis HUI deltog i arbejdet, men politisk ønskede man alligevel ikke projektet gennemført.
 Flygtninge. Situationen er velkendt for alle. Politisk indkalde man de frivillige foreninger til møde
om hvorledes foreningslivet kan deltage i integrationsprocessen. Også her deltog HUI og helt
konkret er der 7 navngivne flygtninge på vej ind i klubben.
Pigeafdelingen
Aktiviteterne i pigeafdelingen i 2015 adskilte sig ikke væsentligt fra aktiviteterne i 2014. Fokus er fortsat på
det sociale element, som for pigerne har markant større betydning end hos drengene. Videre fortsættes
med forårsudgaven af Danmarks bedste træningslejr. En udlandsrejse blev gennemført til Holland for U15
pigerne, hvilket var en stor succes. Afdelingen havde i efterårssæsonen tilmeldt et dame seniorhold, men
desværre var der ikke den fornødne opbakning blandt pigerne, hvorfor holdet måtte trækkes.
Specifik træning for pigerne fortsattes i 2015 og som noget nyt indførtes skadesforebyggende behandling.
Et initiativ, der er værdsat af pigerne.
I 2016 fortsættes som gennem 2015. Herudover gennemføres DBU pigeraketten, som er et
rekrutteringstiltag. Endvidere må pigeafdelingen forholde sig til en ny struktur i SBU regi fra sommeren
2016, idet U18 og U16 genetableres. Endeligt vil pigeafdelingen fsva udvikling af pigetræneren drage nytte
af Thomas Elmars kompetencer.
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Drengeafdelingen
Formanden indledte med en kort gennemgang af klubbens organisation 2015-16.

Herefter gennemgik han kort HUI High Performance fsva. vision, værdier, vejen frem mod målet,
træningsfilosofi, spillerudviklingsmodel og viste i den forbindelse forskellige eksempler på træningspas.
Konkret er HUI High Performance etableret på alle førstehold i U10-U15HUI sportsligt 15 – 16, hvor Carsten
Dohm er ansvarlig støttet af et trænerteam bestående af Jan Lauritzen og Jasper Thulin. og status på HUI
High Performance. I årgangene U6-U9 arbejder Thomas Elmar ligeledes med at implementere HUI High
Performance, hvor den primære opgave har haft fokus på uddannelse og coaching af træneren samt
sammenlægning af holdene på de forskellige årgange til en samlet trup. Det sidste er endnu ikke
gennemført for alle årgange, men forventes afsluttet inden sommeren 2016.
Udestående er således B- og C-trupperne i U10-U15, samt fra sommeren 2016 tillige at U16 omfattes af HUI
HIGH Performance. Dette arbejde har høj prioritet i foråret 2016.
Samarbejdet med Brøndby IF i Brøndby Masterclass blev desværre opsagt at Brøndby IF i sommeren 2015.
Baggrunden herfor var økonomi, struktur og geografi. Bestyrelsen har således gennem efteråret overvejet,
hvorvidt HUI var bedst stillet uden et samarbejde med en superligaklub/1. Divisionsklub eller om klubben
skulle afsøge markedet for en ny samarbejdspartner. Forskellige sonderinger er sat i gang, men noget
endeligt kan ikke nævnes pt.
T-licens. Desværre fik HUI ikke som forventet en T-licens. Med baggrund i tilbagemelding fra DBU er det
dog bestyrelsens tanke at søge på ny i 2016. Hvorfor en T-licens? Licensen kan betragtes som en
akkreditering af det talentarbejde, der pågår i HUI – altså et kvalitetsstempel. Tildeles klubben en T-licens
er der umiddelbart to fordele. En ren økonomisk, idet klubben modtager kr. 50.000 fra DBU, men vigtigere
er at holdene i U13 – U15 har direkte adgang til Elite Øst rækkerne, hvilket HUI stræber efter, idet dette kan
dels fastholde spillere i HUI og tiltrække kvalificerede spillere ude fra.
Seniorafdelingen
Fra sommeren 2015 indskrænkedes FCØ samarbejdet til alene at omfatte FCØ senior 1. Holdet har
gennem 2015 fortsat kampen om at forblive i Sjællandsserien. Det lykkedes med nød og næppe ved
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sommeren 2015 og placeringen ved indgangen til vinterpausen er ikke for god. Ligeledes har senior 2
ligeledes kæmpet for at blive i serie 3. Et antal trænerskifter har ikke bibragt den fornødne stabilitet,
men generelt er det opfattelsen, at træningen fodboldfagligt er god. Til gengæld savnes klubfølelse,
fællesskab og glæden ved at spille fodbold. Mange nøglespillere er stoppet og i realiteten er serie 3
holdet et tilkaldehold.
Afdelingen har gennem vinteren overvejet, hvorledes denne udvikling kunne vendes og fokus er landet
på U19, hvor der er i størrelsesordenen 55 spillere. U19-1 skal på sigt danne basen på senior 1. Fokus på
U19 spillerne skal skabe spilleglæde og styrke fællesskabet. Til at varetage denne opgave er der etableret
et nyt trænerteam af Patrick Tronborg, Mads Holm-Hansen og Atli Edvaldsson.
Diverse
Team Hørsholm har i efteråret 2015 anerkendt talentudviklingsarbejdet med en støtte på sammenlagt
50.000.
U15 og U14 har etableret et uformelt samarbejde med en århusiansk storklub IF Lyseng, der aflagde
Hørsholm Idrætspark en weekend i februar 2016.
HUI bringer (booster) trivsel på banen. Spillere fra HUI deltog i videooptagelser om trivsel på banerne, hvor
et samarbejde mellem psykiatrifonden og DGI skal give træneren værktøjer, således de kan identificere
børn, der ikke trives på banerne.
Efter gennemgang af beretningen åbnede dirigenten op for spørgsmål, men kunne konstatere at
beretningen har været fyldestgørende , idet der ikke var spørgsmål.
6. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2015, der udviste et overskud på 202.480. Indtægterne var opgjort til
3.398.114 og omkostningerne til 3.195.634. Kassereren understregede, at overskuddet reelt dækker over
nogle forskydninger mellem 2015 og 2016. Deltagerbetaling til en rejse i 2016 blev hovedsageligt indbetalt i
2015, medens omkostningerne primært falder i 2016. Endvidere er en faktura (ca. 50.000) omkring nogle
kurser først blevet afklaret primo januar og ikke som forventet i 2015 og endeligt manglede flere trænere at
fremsende deres godtgørelsesskemaer. Så i realiteten kunne årets resultat lige såvel være endt på et rundt
nul.
Generelt var bestyrelsen usikre på det lagte budget. 2015 var et år, hvor ophør af FCØ samarbejdet på
ungdomssiden uundgåeligt ville medføre stigende omkostninger, på manager og konsulentsiden var 2015
et fuldt år med performancemanager og nærligt ti måneder med børne- og ungemanager, som sammenlagt
udgør en stor post i regnskabet. Endvidere var 2015 året med en omlægning af en række nettoposter i
regnskabet, hvor disse splittes op på henholdsvis indtægtssiden og omkostningssiden. Året 2015 var også
året, hvor holdene blev opfordret til at deltagerbetaling til rejser gik via klubbens kasse og ikke en privat
konto, ligesom 2015 var året med brugerbetaling på en række sportslige aktiviteter (knap 250.000).
På indtægtssiden fremhævede kassereren, at tilskuddene fra Vennerne på knapt 65.000, markant stigende
sponsorindtægter, der især relaterer sig til beklædning til forskellige hold. Deltagerbetaling var budgetteret
til 650.000, men landede på godt 1 mio. kr.
På omkostningssiden fremhævede kassereren, at de normale driftskonti relateret til de sportslige
aktiviteter alle landede tilfredsstillende i forhold til budgettet. Af afvigelser i forhold til det budgetterede
skal nævnes rejser, hvor der er forbrugt knapt 300.000, medens der kun er budgetteret med 80.000. Dette
er ikke et udtryk for et voldsomt merforbrug, men en budgetfejl. Når deltagerbetalingen går ind i
klubkassen, må klubben naturligvis også betale fakturaer relateret til rejsen.
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Henset til de særlige omstændigheder der rådede i forhold til klubbens økonomi betegnede kassereren
regnskabet, som yderst tilfredsstillende. Resultatet medførte en stigning i egenkapitalen fra knap 200.000
til knap 400.000. Kassererens målsætning om en egenkapital på ca. 500.00, jf. generalforsamlingen i 2014
er således umiddelbart inden for rækkevidde, men med de indledende bemærkninger i relation til
overskuddet, måtte kassereren dog konstatere, at der er et stykke vej endnu.
Generalforsamlingen drøftede kort regnskabet, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at regnskabet var
godkendt, idet dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen for år tilbage besluttede at regnskabet
alene skal være et finansregnskab udvisende indtægter og udgifter i det aktuelle regnskabsår. Dette til
trods blev kassereren opfordret til fremover at fremlægge evt. større indtægts- og udgiftsposter, som ville
påvirke det efterfølgende regnskabsår.
7. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
Bestyrelsen fremlagde forslag til kontingentstigninger på kr. 50 halvårligt for U6 – U19 fra 1. januar 2017.
Kassereren oplyste, at bestyrelsen havde haft mange drøftelser om større stigninger, idet gennemførelse af
HUI High Performance ikke er omkostningsfrit. Men bestyrelsen ønskede imidlertid at få gennemført HUI
High Performance på samtlige årgange U6 – U16 på både 1., 2. og 3. hold inden der tages stilling til
stigninger afledt af andet end de generelle prisstigninger.
Kontingentet er fortsat halvårligt bortset fra passive der opkræves helårligt.

Superveteran, veteraner og old boys
Senior elite
Senior bredde
U12 – U19
U11
U10
U6 – U9
U5
Fitness
Passive

Nu
950
1200
700
1200
1100
1050
1000
950
300
350

Fra 1/1 2017
950
1200
700
1250
1150
1100
1050
950
300
350

Det fremlagte budgetforslag blev godkendt.
8. Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.
Kassereren fremlagde budget for 2016, som omfattede indtægter på 3.548.000 og omkostninger på
3.657.550. Samlet et underskud på 109.550. Som tidligere nævnt er overskuddet i 2015 i høj grad et
resultat af forskydninger mellem 2015 og 2016. Det budgetterede underskud skal netop ses i det lys og er
ikke et udtryk for at den ordinære drift i 2016 vil give et underskud. Underskuddet hidrører alene fra
forskydninger fra 2015.
Generalforsamlingen godkendte budgettet, men havde dog flere bemærkninger til konsekvensen for
klubbens likviditet og bad om, at der fremover blev lavet et simpelt likviditetsregnskab, således
generalforsamlingen havde et indtryk af klubbens likviditetsmæssige situation.
9. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremsatte forslag om opløsning af FCØ fra udgangen af juni 2016, idet licensen efter aftale med
NKF overføres til HUI. NKF har allerede på deres generalforsamling tidligere på måneden godkendt
opløsningen.
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Bestyrelsen redegjorde kort for baggrunden for forlaget, hvorefter generalforsamlingen efter en kort debat
godkendte forslaget.

10. Valg til afdelingens tillidsposter:
Bestyrelsen foreslår:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:
Bestyrelsessuppleant:

Bo Rømer Ottenheim (ikke på valg)
René Nisse Christensen (på valg - genopstiller)
Bent Fabricius (på valg - genopstiller)
Peter Birkelund (ikke på valg)
Anders Højlund (på valg - genopstiller)
Peter Pico Geerdsen (på valg - genopstiller)

Dirigenten konstaterede, at der ikke inden for den i vedtægerne fastsatte termin var indkommet alternative
forslag til bestyrelsen, hvorfor bestyrelsens forslag er vedtaget. Endvidere bemærkede dirigenten, at to af
de opstillede personer ikke var til stede på grund af uforudsete omstændigheder, men begge havde
skriftligt tilkendegivet, at de genopstiller.
Afsluttende bemærkede dirigenten, at bestyrelsen havde til hensigt at tilknytte Thomas Schnoor til
bestyrelsen.
11. Eventuelt
Der var intet til dette dagsordenspunkt.
12. Formanden afsluttede herefter mødet med at takke dirigenten for en veloverstået generalforsamling.

MICHAEL ESMANN
dirigent

BENT FABRICIUS
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