HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
1. december 2017
BESTYRELSESMØDE
den 24. oktober 2017

Deltagere: Bo Rømer, René Christensen (kun i den sidste del af mødet), Peter Pico Geerdsen,
Anders Højlund, Thomas Schnoor og Bent Fabricius.
1. Emner til beslutning
Bestyrelsesmøde december fredag den 8/12
3. Emner til drøftelse
a. Idrætsrådets møde den 26/10
På Idrætsrådsmødet drøftedes:
Anlægsudgifter 2018 (af relevans for HUI fodbold)
 Hegn mellem kunstgræsbanerne. Ud for målene, som står på tværs.
 Hegn mellem Kunstgræs og Softballbanen.
 Nyt græs på den ene Kunstgræsbane. Anslået 1,3 mil. Kan holde ca. 3 år mere.
 Slib + opstregning + lak i Rådhushallen. Anslået 100.000 kr.
 Lys over lille street bane ved kunstgræs.
 Rungsted Skole. Bedre lys på banen
Fordeling af haltider, som kan reducere fodbolds tider indendørs.
b. Kontingent Old Boys 2
Kassereren har modtaget en henvendelse fra OB 2, der synes, de betaler for meget i kontingent i
forhold til klubbens reelle omkostninger på holdet. Bestyrelsen drøftede indledningsvis en model,
hvor de reelle omkostninger til hold/årgange er udgangspunktet for kontingentet kontra en
model, hvor de yngste og ældste VET/OB betaler forholdsmæssigt meget (”sparer op”/”afdrager”),
hvorimod spillerne i ca U10-19 betaler forholdsmæssigt mindre end de reelle omkostninger.
Sidstnævnte model praktiseres reelt i HUI. Gennem de senere år har omkostningerne til
udviklingsarbejdet samt anvendelse af ikke mindst ungtrænere på betydeligt flere årgange
medført, at klubbens omkostninger er steget betragteligt. En markant del af de forøgede
udviklingsomkostninger afholdes selv af spillerne gennem brugerbetaling. Resten er hentet ved
kontingentstigninger, der endvidere er blevet mere differentieret på årgangene i retning af model
1.
Bestyrelsen var ikke indstillet på en ren model 1, men fastholdt model 2 med et stort islæt af
brugerbetaling.
Fsva OB 2 og VET holdene var det bestyrelsens opfattelse at kontingent muligvis var blevet forøget
for meget, hvorfor et fremtidigt kontingent på 800 for alle de gamle drenge fandtes mere rimeligt.
Kassereren fremlægger en konsekvensberegning på næste møde
4. Emner til orientering
a. Økonomi
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Klubbens likviditet er meget tilfredsstillende og alt tyder på at budgettet holder. Der er pt.
restancer for ca. 145.000.
Tidligere bevilget fondsstøtte til bolde, toppe, kegler og 2 11-mandsmål er ændret til bolde, toppe,
stiger og 4 3-mands mål, der nu er modtaget.
HUIs Venner er ansøgt om støtte til en fjerde vaskessøjle. Fodbold må forventeligt selv betale en
del af beløbet.
Specifik. Opkrævning af specifik for 3. kvartal har været mindre tilfredsstillende, da overblikket har
været mindre tilfredsstillende.
b. Klubhus. Status
Thomas Schnoor: Møde med kommunens projekttovholder for 3 uger siden. Gennemgik rum for
rum, bruser for bruser.
Proces igangsat. Ting tager tid, men klubben involveres og informeres løbende.
c. Licens 2019-20
I oktober gennemførte DBU et møde for licensklubberne om fremtidens licenssystem. På vegne af
HUI deltog Carsten Dohm. Licenssystemet for den kommende periode 2018-19 forbliver stort set
uændret, hvorefter et nyt licenssystem iværksættes.
d. Topcenter
Indstilling om etablering af Topcenter i Hørsholm Idrætspark, der drives af FCK er ændret til en
fælles indstilling af Lyngby BK og FCK, der i fællesskab vil drive et Topcenter i Hørsholm Idrætspark.
Aktiviteten gennemføres fredag eftermiddag i perioden 1/1 – 31/12 2018.
e. Status på U17 – U21 ved Christian Mourorux
Til mødet havde Mouroux fremsendt en skriftlig orientering:
U21
 Lidt kaotisk og uafklaret opstart. Ingen holdleder tilknyttet og vanskeligheder ift.

koordinering af spillere til deltagelse. Det er en større udfordring end først antaget, at
U17, U19 og senior skal afgive spillere. U21 kampe og træninger (to afholdte) kommer til
at kollidere med de respektive holds planer.
 Udbyttet virker til at være godt. Særligt de unge spillere har igennem U21 et opmatch
miljø og unge 'A'-spillere har fået en opblomstring. Resultaterne har været svingende og
vil sandsynligvis vedblive at være det, fordi U21 holdene i rækken svinger så meget i
hvem de har med. Har til hver kamp forsøgt at afstemme niveau med modstanderens
træner på forhånd, så man rammer match. Ingen respons nogle af gangene.
 Planlagt evalueringsmøde i slutningen af november. Konkret dato mangler. Målet med
mødet vil være at sætte en tydelig, samlet målsætning og koordinering på tværs af
holdene, som i fællesskab skal være indstillet på, at klubben prioriterer U21 og derfor
afgiver udvalgte spillere, herunder identificerer 'A'-spillere på de tre hold (U17, U19 og
senior 1).
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U19
 U19-1 har ikke fungeret optimalt og står i oktober måned uden træner
 Truppens problemer har betydet dårlige resultater, som sandsynligvis betyder nedrykning

fra Mesterrækken. Dette er problematisk ift. hvorledes U19 rangeres til sommer, når 01
årgangen træder op. Mest af alt i relation til hvilke trænere vi kan tiltrække.
 Indtil der er fundet en løsning, træner U19 med senior - på Nisse og Kenneth's eget
initiativ. Dette støttes af at Elmar træder til om tirsdagen og undertegnede hjælper til
om torsdagen.

U17-1
 Flotte resultater og burde rykke op fra Øst 2.
 Der er indført et pilotprojekt om at føre statistisk på kampene (boldbesiddelse, antal

afslutninger, spilletid etc.), inkl. kort skrivelse af kampreferater.
 Truppen er udfordret af et meget kaotisk træner setup, med tre forskellige trænere på
forskellige dage. Det giver uro og den seneste tid har der også været spillerstop. Målet er
at få konsolideret setuppet inden sæsonens udgang.
 Jonas Hjortshøj takkede nej til tilbuddet om at overtage cheftrænerrollen for U17-1, da
Kobbe flyttes permanent ned på U14 fra 1. december. Eftersøgningen efter en U17-1
træner er igang.
Andet
 Der er sendt et spørgeskema ud til alle ungdomstrænere på foranledning fra Dohm. Denne

afdækker trænernes mængde af ressourcespild på at håndtere forældrebrok. Når
resultaterne foreligger, vil det danne grobund for at samlet skriv til klubbens forældre
om god skik og retningslinjer for interaktion med træneren.
 Der skal opstartes en dialog med SBU. Bent har så vidt vides en dialog igang om at klinke
skårene. Undertegnede vil meget gerne involveres og mødes med dem, da vi har
konkrete udfordringer ift. vores indrangeringer, som har ødelæggende betydning for
vores evne til at tiltrække trænere (og spillere).
5. Eventuelt
 Møde med SBU 6/11 formand, sekretariatschef og Thomas Lesly Rasmussen omhandlende
en række problematisk indrangeringer mv.
 Pigecamp 7. – 8. april

6. Næste møde
Fredag den 8. december kl. 1800
For referatet
Bent Fabricius
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