HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
2. februar 2017
BESTYRELSESMØDE
den 17. januar 2017

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

1. Sportslige/administrative emner ved Thomas Elmar
Thomas Elmar orienterede
 om status i årgangene 2007, 2008 og 2009.
 om situationen på banerne, hvor der spores markante forbedringer i forhold til sidste
vinter selvom, der fortsat er et til tider meget stort antal hold på banerne samtidigt.
Stemningen blandt trænerne er vendt fra sidste år – ”det er min plads” - til at ”vi skal alle
være” her. Stor ros til trænerne for denne holdning.
 om specifik træning. Er begyndt at matche enkelte spillere op i ældre årgange for at skabe
den fornødne udvikling.
 om specifik træning. I uge 8 køres et ”vis hvad du har lært” forløb.
 Thomas Elmar gennemfører mandage et antal træningspas med U15 pigerne.
 Afholder sammen med Carsten Dohm et møde med en person, som er ekspert i at rejse
penge.
2. Emner til beslutning
a. Samarbejde med Kysthospitalet.
Fra Kysthospitalet er fremsat et forslag til samarbejde, hvor skadede spillere hurtigt kan komme i
behandling til en rimelig pris, hos nogle af Danmarks førende eksperter på området.
Samarbejdet medfører ikke omkostninger for HUI, som naturligvis skal promovere samarbejdet
mod til gengæld at kunne tilbyde dette til medlemmerne. Bestyrelsen bemyndigede formanden til
at indgå en samarbejdsaftale.
b. Godkendelse af eksklusion
Kassereren fremlagde en liste over 9 personer, der skylder kontingent kr. 10600, men som trods
talrige henvendelser ikke responderede. Bestyrelsen besluttede at de alle ekskluderes med
restance, hvilket betyder, at restancen skal indbetales, såfremt de pågældende ønsker atter at
spille fodbold i HUI eller anden klub i Danmark.
c. Deltagelse i SBU delegeret møde 4/2 1000 – 1300 i Ringsted
Bestyrelsen besluttede at kassereren repræsenterer HUI.
d. Stillingtagen til forslag til behandling på delegeret mødet.
 B1. Større spillertrup i 11-mands kampe. HUI kan støtte forslaget.
 B2. Billede på det elektroniske holdkort. HUI kan støtte forslaget, såfremt SBU
administration kan støtte forslaget.
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B3. Skærpede spille fri regler. HUI kan ikke umiddelbart støtte forslaget, men såfremt
forslaget afgrænses kan det muligvis støttes.
C1. Indførelse af halvårsturneringer serie 4 til Sjællandsserien. Nej, men måske serie 4
C2. OP- og nederykning i 8- og 11-mands rækker. Ja

e. Bestyrelsesmøde
Forslag: Mandag den 20. februar kl. 1900 – 2100. OK

3. Emner til drøftelse
a. Klubhus
Thomas Schnoor orienterede om et møde afholdt i kommunen den 19/12, hvor tillige formanden
deltog i mødet med Pernille Salomon og Henrik Duus Rosengren. På mødet drøftedes proces samt
tidligere kommunikation mellem HUI og teknisk forvaltning.
HUI bliver inviteret til møde omkring den videre proces af teknisk forvaltning. Interne udvalg skulle
være nedsat i forvaltningen. Sammenfattende er det således opfattelsen, at sagen er i en god
gænge og at administrationen ikke ”sidder på hænderne”.
Velux finder projektet interessant og der er etableret de indledende kontakter.
Anlægsfonden vurderes at være en interessant spiller i relation til klubhuset. Thomas Schnoor
undersøger mulighederne.
b. Generalforsamling
 Bestyrelsessammensætning. På formandens foranledning fremlagde de enkelte
bestyrelsesmedlemmer, deres fremtid i bestyrelsen. Peter Birkelund ønsker at udtræde,
men forblive i sponsorudvalget. René Christensen forbliver i bestyrelsen, men kan kun
deltage i kvartalsvise bestyrelsesmøder og vil i øvrigt neddrosle sit virke i HUI til udover
bestyrelsen til at beskæftige sig med dommerudvalget, seniorudvalget samt træning af
U19-1 og senior 2. Øvrige forbliver i bestyrelsen, idet dog kassereren fandt, at
arbejdsbyrden har været støt stigende gennem 2016 og nu er blevet for høj. En aflastning i
klubbens drift er nødvendig.
I stedet for Peter Birkelund vil bestyrelsen foreslå, at Thomas Schnoor indtræder i
sekretærposten.
 Formandens beretning. Kassereren fremsender i punktform oversigt fra beretningen fra
seneste generalforsamling
 Økonomi. Kassereren fremlagde et regnskab, der endnu ikke var behandlet af revisor. Ud
fra kassererens beregninger vil underskuddet lande på -246.000 i stedet for det
budgetterede -109.550. Kasseren gennemgik de største afvigelser i forhold til budgettet.
 Kontingent. Bestyrelsen fandt generelt at kontingent er for lavt i forhold til klubbens
omkostninger. Kassereren udarbejder forskellige forslag til kontingentstigninger til
næstkommende bestyrelsesmøde.
 Budget 2017. Kassereren fremlagde et 1. udkast til budget for 2017, hvor det største
springende punkt er kontingent.
c. Varetagelse af HUI strategiske arbejde i form af HUI High Performance
............................................................
Hørsholm Idrætspark - Stadion Allé 5 – 2960 Rungsted Kyst – www.hui-fodbold.dk - Kontonr.: 1329 - 0721 111 962

HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
HUI High Performance tankegods er udarbejdet af Charlotte Alexandra Pedersen og Carsten
Dohm, hvor Charlotte har været pennefører og efterfølgende påtaget sig kommunikation omkring
konceptet. Tillige har hun udarbejdet Nyhedsbreve samt varetaget kontakten til Team Hørsholm.
Charlotte har endvidere været en væsentlig del i klubudviklingsprojektet. Charlotte har meddelt,
at hun stopper sit virke i HUI og fortsætter alene i rollen som forælder. Bestyrelsen beklagede
dybt, at Charlotte har fundet det nødvendigt at trække sig, da hun har udført et kolossalt stort
arbejde for klubben, som kun fortjener den allerstørste anerkendelse.
d. Aktiviteter 2017.
Bestyrelsen drøftede kort årets aktiviteter. Pigecamp den 8. – 9. april er i planlægningsfasen. DGI
camp forventes gennemført den første uge i skoleferien, idet bestyrelsen endnu ikke er bekendt
med om Jo Varsted fortsætter som campleder. I tilknytning til DGI campen gennemføres
Mikrocamp med Jasper Thulin som campleder.
4. Emner til orientering
a. Futsal U16.
Kassereren oplyste, at forsøget kun delvist er en succes. Det er faktisk lykkedes at tiltrække 15 nye
spillere, som dog endnu ikke er blevet indmeldt. Derimod deltager ingen af klubbens egne
medlemmer.
b. Krible Krable.
Kasseren oplyste at det var tilfredsstillende at det blev gennemført, men der var kun 6-7
deltagerer. Prisen er formentligt hovedårsagen til det lave deltagerantal.
c. Eliteudvalget
 T-licens
 Udvikling af unge U10 – U12, jf. DBU tanker
d. Mikroudvalget.
Kassereren oplyste at udvalget afholder det første møde mandag den 23. januar.
e. Sponsorudvalget
Formanden omtale flexfunding. Et begreb som er dukket op i erhvervslivet, hvor funding ikke
søges i bankerne, men hos private investorer. Kan dette overføres til klubben, hvor flexfundingen
fx understøtter et hold.
f. Boost trivslen.
Kassereren oplyste at 9 deltagere var tilmeldt. Kurset var udbytterigt for deltagerne og
forhåbentligt vil det blive udbytterigt for de spillere, hvor deltagerne arbejder.
5. Eventuelt
Kassereren oplyste, at der vil blive udarbejdet en velkomstbrochure for de yngste årgange. Peter
Birkelund kan opsætte den
Næste møde
Mandag 20. februar kl. 1900.
Onsdag 22. februar kl. 1930. Generalforsamling
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For referatet
Bent Fabricius

............................................................
Hørsholm Idrætspark - Stadion Allé 5 – 2960 Rungsted Kyst – www.hui-fodbold.dk - Kontonr.: 1329 - 0721 111 962

