HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
10. december 2017
BESTYRELSESMØDE
den 8. december 2017

Deltagere: Bo Rømer, René Christensen, Peter Pico Geerdsen, Anders Højlund, Thomas Schnoor og
Bent Fabricius.
1. Emner til beslutning
Bestyrelsesmøder:
Forslag: Mandag den 15. januar kl. 1900 og onsdag den 7. februar kl. 1900
Bestyrelsen godkendte begge datoer.
Endvidere besluttede bestyrelsen, at generalforsamlingen afholdes onsdag den 28. februar kl.
1930.
2. Emner til drøftelse
a. Kontingent Old Boys 2
Bestyrelsen drøftede på ny beslutningen om generelt at reducere kontingent for de ”gamle
drenge” og fastholdt beslutningen fra seneste bestyrelsesmøde på 800 halvårligt. Konsekvensen
bliver en reduktion i kontingentindtægten på 89 x 400 = 35.600
b. Fysordning for ældre ungdomsårgange
I efteråret er der kørt en forsøgsordning for U17-.1 til et beløb på 5000, som holdet ønskes
videreført i foråret 2018. Bestyrelsen drøftede hvorvidt ordningen skal udvides, men bestyrelsen
fandt ikke, at der var grundlag for at træffe en beslutning om udvidelse, men ønskede, at
forsøgsordningen for U17-1 fortsætter frem til sommeren 2018. inden for samme beløbsramme.
3. Emner til orientering
a. Personpas. Implementering af ny persondatalov medfører efter det foreliggende, at der indføres
personpas, hvorefter spillerne altid selv er klar over, hvilken klub, de ”tilhører. Vil formentligt først
træffe i kraft for sæson 2018-19. Konsekvenserne for HUI er fortsat uklare.
b. Klub Office. Automatisk restancespærring. Med den seneste opdatering af Klub Office er indført
en funktion, hvorefter spilere automatisk spærres for udtagelse til hold ved restancer. Især hold i
U10 og ældre skal være opmærksom på dette, da 20% af medlemmerne ikke betaler til tiden og
disse spillere bliver så automatisk spærret. Spærringen ophæves automatisk om natten efter
indbetalingen er bogført.
c. Indkrævning af de sidste restancer – ca 40.000 forløber ualmindeligt langsomt. Flertallet
reagerer ikke på henvendelser og må således imødese en udmeldelse med restance senest 31/12
2017.
d. Kassereren orienterede om et kort møde med leverandøren Sport Direct, der måske kan
resultere i en ny aftale. Sagen vurderes indledningsvis af Sport Direct, hvorefter bestyrelsen vil
blive forelagt et oplæg.
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4. Næste møde
Mandag den 15. februar kl 1900
Onsdag den 7. februar kl. 1930
Generalforsamling onsdag den 28. februar kl. 1930
For referatet
Bent Fabricius
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