HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
1. juli 2017
BESTYRELSESMØDE
den 26. juni 2017

Deltagere: Bo Rømer, René Christensen, Peter Pico Geerdsen, Anders Højlund, Thomas Schnoor og
Bent Fabricius.
1. Sportslig gennemgang af drengeafdelingen ved Thomas Elmar og Carsten Dohm
 U19. Holmstrøm har påbegyndt arbejdet med at ændre kulturen på årg. 2000.
 U19-2 (2000) mangler en træner. U19-3 (1999) genoplives med en forælder, Palle
Lorenzen, som holdleder. U19-4 (1999) forventes fortsat som et hold, der ikke deltager i
turneringer.
 U17 består af 3 hold, der alle er bemandet med trænere. Der skal findes en substitut for
Dan Storm fra udgangen af september.
 U15. 1. og 2. holdet (BSV samarbejdet) består af Mohamad, Lundquist og Søren Huun
Anderson. Der mangler en assistent. U15-3 fortsætter med Abdou.
 U14 (2004). Træner til 1. holdet er fortsat udestående, idet der er samtale med et
potentielt træneremne under DGI campen. Der er tilmeldt tre hold, hvorfor Tor skal skubbe
spillere op til 2. holdet. Carsten Dohm taler med Tor om dette.
 U13 (2005). Fortsætter som hidtil, idet der skal findes en substitut for Tobias Odgaard.
 Henset til cheftrænerproblematikken for U11 (2007) vil U10, U11 og U12 generelt træne
sammen, hvor ud over Thomas Elmar (U10), Lasse Nørlev (U12) og ny træner fra FCN
Kasper Westberg vil lede træningen. Umiddelbart vil det være nærliggende, at Kasper
overtager 2007, men da han kommer fra en 2006 årgang i FCN og har en forventning om at
fortsætte med denne årgang, må der laves en løsning på tværs af flere årgange. Den
sportslige ledelse har i den forbindelse ingen ambition om at flytte Lasse Nørlev fra 2006 til
2007, da han har fået et godt tag på 2006 årgangen.
Afsluttende drøftedes indrangeringen, herunder de fremsendte indsigelser og SBU svar på disse.
Bestyrelsen vil invitere formanden for SBU til et dialogmøde om indrangeringsproblemerne,
således som de fremstår for HUI.
2. Emner til orientering/beslutning
Ny træner HUI senior1
Det foreslås, at Rene og Kenneth Christenses træner holdet, idet Nisse er cheftræner.
Målsætningen er på sigt oprykning til serie 1, men forinden skal situationen på holdet stabiliseres i
relation til træningsindsats og det sociale på holdet. Gennem den forgangne sæson, der ganske
vist endte med en nedrykning, var der tydelige og positive skridt på disse områder. Ydermere skal
der gennem den kommende sæson ske en struktureret integrering af ungdomsspillere på senior 1,
da disse på sigt skal udgøre stammen på det seniorhold, der skal kunne rykke op i
Sjællandsserien/Danmarksserien. Mhp. på dette er der tilmeldt et U21 hold.
I relation til to gange ugentlige træning vil der blive lagt en plan, hvor klubbens A-uddannede
trænere på skift deltager i træningen.
Bestyrelsen godkendte, at Nisse og Kenneth overtager holdet. Situationen revurderes efter
afslutning af efterårssæsonen.
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Klubhus
Thomas Schnoor oplyste, at der dagen efter bestyrelsesmødet afholdes et møde i
koordinationsgruppen i kommunen.
Sponsorarbejdet
Jonas Tølbøll Løvgreen, CBS studerende, vil i perioden august – oktober gennemføre et
praktikophold i HUI. På CBS gennemfører Jonas uddannelsen: PB i sportsmanagement.
Arbejdsopgaverne i HUI bliver sponsoraktivering, herunder udvikle sponsorprospekt og
differentierede sponsorpakker, oprettelse af sports udflugter drejebog samt øvrige administrative
opgaver.
Pigeafdelingen
Peter Pico Geerdsen oplyste, at pigeafdelingen påtænker at ansætte en spansk træner till U15 og
U18 pigeholdene. Pigeafdelingen vil således anvende en del af overskuddet fra pigecampen til
denne træner.
Kjeld Samuelsen vil efter sommerferien overtage U13 pige.
Der er etableret et samarbejde mellem pige og mikroafdelingen fsva. medlemmer i årgangene
2010 – 2013.
HUI fremtid
Bestyrelsen drøftede kort status i udviklingen af HUI som flerstrenget forening. Da en evt.
opløsning af HUI som flerstrenget forening først er aktuelt, når fodbold flytter i nyt klubhus, sker
der ikke noget konkret i sagen. Dog agerer HUIs Venner i forhold til en evt. opløsning af HUI, idet
Vennerne har afvist en ansøgning fra Hovedbestyrelsen om støtte til indkøb af to grills med
henvisning til fodbolds/Hovedbestyrelsen overvejelser om opløsning af HUI som flerstrenget
forening. Med dette argument vil alle fremtidige ansøgninger fra HUI Hovedbestyrelsen og
afdelingerne forventeligt blive afvist.
Fodbold har den 12. juni ansøgt om støtte til en vaskesøjle, men har ikke modtaget respons på
ansøgningen.

3. Økonomi
Status for årets første 4 måneder var tilsendt bestyrelsen. Generelt viser regnskabet en forbedring
i forhold til sidste års regnskab, hvilket yderligere bekræftes af klubbens likviditet ved dato for
bestyrelsesmøde. Regnskabet udviser et markant overskud, men kassereren advarede mod at tage
dette som et udtryk for, at året ligeledes ville ende med et overskud. Erfaringen tilsiger, at
kvartalsregnskaber og halvårsregnskaber generelt udviser overskud – også i de år, hvor året reelt
endte med underskud
HUI har søgt Sonja og Hans Henrik With-Nielsens fond om støtte til indkøb af125 bolde, 10 sæt
toppe og 25 stiger (37.135) + 2 x 11 mands mål (31.736). I alt 68.871. Af dette er bevilget 53.003 til
125 bolde, 10 toppe og 25 stiger + 1 – 11-mands mål. Anskaffelse af et enkelt 11-mandsmål giver
ikke umiddelbart mening, hvorfor mulighederne for at indkøbe 2 11-mandsmål af en lidt ringere
kvalitet undersøges ved Virklund Sport. HUI har aldrig tidligere anskaffet 11-mands mål, idet
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Idrætsparken hidtil har indkøbt målene. Men da ansøgningen skulle sendes, var der ikke den
fornødne tid til at overveje, hvad der skulle søges om støtte til, hvorfor det endte med 11-mands
mål.
4. 2. halvår 2017
Fokusområder
Bestyrelsen bekræftede ønsket om at bestyrelsesarbejdet i højere grad skal være strategisk
orienteret og i mindre grad driftsorienteret. Men bestyrelsen erkendte også, at en forudsætning
for dette er en velfungerende udvalgsstruktur og her presser især drengeudvalget sig på, da dette
er det mest ressourcekrævende udvalg – ikke mindst i relation til trænerpåsætningsopgaver.
Bestyrelsesmedlemmerne vil hver især til næste møde pege på en kandidat til drengeudvalget.
Bestyrelsen drøftede kort sammensætning af bestyrelsen, hvor der må forudses nogen udskiftning
til næste generalforsamling.
Årshjul blev drøftet af bestyrelsen. Klub Office er blevet opdateret således, at der kan arbejdes i et
eller flere årshjul. Formanden undersøger hos Camilla til næste bestyrelsesmøde om årshjul i Klub
Office kan overføres til hjemmesiden.
Afsluttende bekræftede bestyrelsen, at mødefrekvens fortsættes med månedlige møder indtil ikke
mindst drengeudvalget er bemandet og igangsat.
5. Evt.
Nil

For referatet
Bent Fabricius
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