HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
16. maj 2017
BESTYRELSESMØDE
den 20. april 2017

Deltagere: Bo Rømer, René Christensen, Anders Højlund, Thomas Schnoor og Bent Fabricius.
1. Emner til beslutning
a. Samarbejde med BSV af 2016? I dette punkt deltog tillige Carsten Dohm og Thomas Elmar.
BSV af 2016 har forespurgt om muligheden for et holdsamarbejde fsva 2003 årgangen. Både BSV
og HUI 1. hold i årgangen spiller i en Øst 2 række, men de vurderede umiddelbart, at ved at
samarbejde om to hold burde det være muligt, at det ene hold kunne indrangeres i en Øst 1 række
og det andet hold i en Øst 2 række. Herved forventedes, at nye spillere vil blive tiltrukket af
muligheden for at spille i Øst 1. Holdsamarbejdet har en varighed af 1 år og skal i givet fald fornys,
hvis det ønskes videreført.
Forud for mødet havde Carsten Dohm og Thomas Elmar udarbejdet en vurdering af 1. holdene i
U12 – U14 (U13-U15 efter sommerferien og omfattet af T-licensen).
Generelt er vurderingen, at uagtet HUI gennem T-licensen er berettiget til at spille i Øst 2
rækkerne i U13-U15 mangler holdene generelt ”masse”. U14 klarede sig meget fint i efteråret og
spillede sig således ind i den bedste pulje i forårssæsonen, men det står klart, at holdet rummer
ikke tilstrækkeligt med spillere til, at der er konkurrence om pladserne. Selv et lille frafald af
spillere vil true holdets plads i en Øst 2 række. Fsva U13 spiller de i en Øst 1 række og vil med
spillermaterialet som minimum kunne spille i en Øst 2 række som 11-mands. Men hvor der nu er
to 8-mands hold på et passende højt niveau (Øst 1 og Mesterrækken) vil det ikke være muligt at
opretholde samme høje niveau som 11-mands hold. Spillermaterialet tilsiger en ansøgning om
indrangering i Øst 1 rækken for 1. holdet, medens 2. holdet vil spille i en række 1 eller 2. Det
rammer uheldsvis en del af de nuværende spillere på 2. holdet, som kommer til at spille på et
lavere niveau end hidtil.
Fsva U12 (kommende U13) er spillermaterialet så tyndt, at selv en Mesterrække kan være
vanskeligt at gennemføre.
Sammenfattende er den sportslige ledelses konklusion, at enten må der steppes op på scouting
området, således klubben tilføres flere kompetente spillere eller også må der fokuseres på fx
holdsamarbejde for at skabe den fornødne masse. Konsekvensen af ikke at gøre noget vil givet
være spillerafgang blandt de bedste, som i værste fald vil komme til at minde om det nuværende
U15´s situation.
Bestyrelsen drøftede problemstillingen, idet holdningerne spændte fra en prioritering af egne
spillere uanset, hvilket niveau, de kunne indrangeres på til at støtte et holdsamarbejde i 2003
årgangen og tillige i årgang 2004 og 2005.
I HUI High Performance er der fokus på den enkelte spiller, uanset om vedkommende har en
elitær eller legende tilgang til fodbolden. Der skal være plads til begge yderpunkter. Hidtil har
spillere med en elitær tilgang måtte søge andre klubber for at opnå den fornødne udvikling, da
HUI ikke har haft et tilstrækkeligt udviklingsmiljø. Dette er ændret i HUI High Performance, hvor
også disse spillere tilbydes et miljø, der kan fastholde dem i klubben. For disse spillere er
udviklingsmiljøet på plads. Indrangeringen er på plads fsva årg. 2001, (2002), 2003 og 2004. Eneste
problemområdet er ”kampen om pladserne”, hvor spillerne i 2003 og 2005 årgangene ikke pt
udfordres tilstrækkeligt (der er for få spillere med et højt fodboldfagligt niveau).
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Bestyrelsen godkendte, at der indledes et holdsamarbejde med BSV i 2003 årgangen. Fsva
etableringen af et holdsamarbejde for 2. holdet i 2003 årgangen måtte dette bero på en drøftelse
med dels træner, spillere og forældre. Bestyrelsen besluttede ligeledes at invitere BSV til et
holdsamarbejde omkring 2004 og 2005 årgangene.
Økonomisk må samarbejdet ikke medføre meromkostninger for HUI og Hørsholm Idrætspark må
være centeret for samarbejdet.
b. Ekskludering af medlemmer
Kassereren fremlagde en liste på tre medlemmer, som havde restance fra sidste år og som ikke
besvarede henvendelser. Bestyrelsen besluttede at ekskludere de to, medens formanden skulle
rette henvendelse til den tredje.
3. Emner til drøftelse
a. HUI organisation
Henset til tiden blev dette punkt udskudt til næste møde.
b. Klubhus.
Thomas Schnoor orienterede om indholdet af seneste møde afholdt i kommunen omkring klubhus
processen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte dels tilfredshed med
processen i regi af kommunen, dels at placering mellem kunststof og midterste afsnit fastholdes.
Bestyrelsen besluttede at afholde et møde med Danmarks Naturfredning om klubhusprojektet.
c. Boost trivslen.
Forud for mødet havde kassereren fremsendt en plan for det videre forløb udarbejdet af Peter
Bennett. Bestyrelsen vurderede, at planen var ambitiøs, men kunne på det foreliggende grundlag
godkendes
4. Emner til orientering
a. Skjold Birkerød 100 års jubilæum.
HUI var inviteret til at deltage i reception i anledning af jubilæet. Fra HUI deltog Carsten Dohm,
Jasper Thulin og kassereren. Gaven var tre nye bolde til en værdi af ca. 500. I det vedhæftede kort
opfordres Skjold Birkerøds bestyrelse til at drikke en kop kaffe mhp. på en snak om et uformelt
samarbejde om fx regionstræningen.
b. Økonomi
Kassereren oplyste, at økonomien forløber som forventet. Inden næste bestyrelsesmødet
udsendes et regnskab for årets 4 første måneder.
c. Idrætsrådets seneste møde
Fra mødet skal nævnes:
I år investeres i
 Udskiftning af lys på kunstgræsbanen.
 Renovering af rullehockybanen – nyt underlag, lys og bander.
 Retablering af græsareal ved fodboldbanerne – større spilbart areal. Efterslæb fra
nedgravning af fjernevarmerør.
 Adgangsregulering til stadion – opsætning af pullerter.
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Nye elementer til skaterbanen – simulering af street-skating.
Nyt lydanlæg i Hørsholmhallen – udskiftning af et 25 år gammelt anlæg.

Byggeri af ny istræningshal på begyndes snarest. I relation hertil skal der formentligt opbevares
jord på tennis center court. Der vil således være en del kørsel med store køretøjer på skolestien.
Endvidere påbegyndes anlæggelse af parkeringspladser på den gamle hjemmeværnsgrund.
d. Mikroudvalget.
Udvalget afholdt møde 5. april 2017. Referat er tilsendt bestyrelsen. Generelt er der ikke
problemer i mikroafdelingen drenge U4 – U10.
Behov for dato for afslutning. Mikro gerne afvikle afslutning for sig på kunsten
e. Eliteudvalget.
Planlægger møde 9. maj
f. Pigecamp.
Afviklet med stor succes. Planlægning og gennemførelse var meget tilfredsstillende. I alt deltog
godt 600 piger og om end regnskabet ikke er færdiggjort forventes et overskud på mere end
75.000.
5. Eventuelt
I regi af Idrætsrådet indsamles klubbernes behov for investeringer i 2018. Bestyrelsen pegede på:
 Tydelig markering af adgang til stadion
 Adskillelse mellem de to kunststofbaner og indhegning ned mod softball
Næste møde
7. juni kl. 2000.
For referatet
Bent Fabricius
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