HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
Fodboldafdelingen
30. marts 2017

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
den
22. februar 2017

1. I generalforsamlingen deltog 14 personer.
2. Dagsorden:
• Formanden aflægger beretning.
• Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
• Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
• Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.
• Behandling af indkomne forslag.
• HUI som flerstrenget forening.
• Valg til afdelingens tillidsposter.
• Eventuelt
3. Formanden indledte generalforsamlingen med at foreslå Michael Esmann som dirigent.
4. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var bekendtgjort 21 dage
forinden i lokal avis (bragt 24. januar i Ugebladet), jf. vedtægterne, og tillige kundgjort på
hjemmesiden og opslag var hængt op på opslagstavlen i klublokalet. Generalforsamlingen var
således lovligt indvarslet.
5. Formanden aflægger beretning
Beretningen er heller ikke i år en traditionel beretning, men en beretning hvor bestyrelsens
medlemmer gennemgår forskellige temaer, som tilsammen danner et billede af aktiviteterne
gennem 2016. Som grundlag for beretningen er udarbejdet et antal slides, som vedhæftes
referatet.
Hovedoverskriften for året er naturligvis klubhus og T-licens, som begge kom i hus. Klubhus dog
kun fsv. at der er afsat den fornødne økonomi i den politiske budgetaftale for 2017-20:
”Idrætspulje er afsat til generelle investeringer i Idrætsparken og på idrætsområdet i
øvrigt: 3.000.000 kr. i 2017, 5.000.000 kr. i 2018 og 15.000.000 kr. årligt i 2019 og
2020. Aftaleparterne er enige om, at der afsættes midler, hvor kommunalbestyrelsen
i samarbejde med Idrætsrådet udvikler nye rammer og klubhusfaciliteter til brug for
HUI og de øvrige udendørsidrætter. Faciliteterne skal integreres i den samlede
udvikling for Idrætsparken.”
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HUI blev tildelt en T-licens for perioden 1/7 2016 – 30/6 2017. HUI er hermed en af 37 klubber i
Danmark, der har fået tildelt en licens; 12 A-licensklubber, 12 B-licensklubber og 13 Tlicensklubber. Blandt A-licensklubberne finder man Superligaklubberne. HUI er den eneste bredde
klub (spiller kun i Lokalunionens turneringer), der er tildelt en licens. T-licensen er et
kvalitetsstempel af udviklingsarbejdet blandt de 13 – 15-årige, hvor A-og B-licensklubberne
fokuserer på hele paletten U13 – 19. Med licensen opnår HUI dels at få hold placeret i
Østrækkerne, dels et kontant tilskud fra DBU på 50.000.
Pigeafdelingen
År 2016 har lignet de tidligere år. Pigeudvalget har haft et ønske om at starte et dameseniorhold.
Startede positivt, men opnåede ikke kritisk masse og er derfor lukket igen. Mange af pigerne
spiller i stedet i Fredensborg
Pigeudvalget ønsker at forældretrænere afløses af uddannede trænere fra U13, hvilket nu er
etableret. Formålet er først og fremmest at højne kvaliteten. Det betyder dog ikke et farvel til
forældrene, idet deres hjælp fortsat er nødvendig i forhold til andre aktiviteter i klubben.
Pigerne i U15 og U18 deltog i Påsken i en tur til Holland, hvilket var en stor succes. Den gentages
derfor igen i 2017 med forventeligt 50 piger.
Pigeudvalget har gennem 2016 neddroslet de sociale aktiviteter i pigeafdelingen.
Danmarks sjoveste pigecamp havde i 2016 10 års jubilæum med Peter Birkelund ved roret. Fra
2017 styres pigecampen af pigeudvalget.
Drengeafdelingen
Formanden indledte med at oplyse, at aktivitetsniveauet var uændret højt i forhold til tidligere.
Drengene i årgang U10 – U16 deltog generelt i stævner i Esbjerg, Kalundborg og Falster. Rejserne
er for alle hold i en årgang, såfremt drengene tilmelder sig og træneren kan afsætte den fornødne
tid.
Formanden gennemgik herefter kort trænerbemandingen, som illustrerede hvorledes klubben
implementerer HUI High Performace. Carsten Dohm og Thomas Elmars indsats i forhold til
henholdsvis U11-U16 og U5-U10 blev fremhævet. I 2016 er udviklingen af de yngste i
mikroafdelingen styrket yderligt, da Peter Bennett, der er en yderst erfaren træner, alene skal
koncentrere sig om de tre yngste årgange, hvorved Elmars indsat kan koncentreres på U8-U10.
Endvidere oplyste formanden, at der i flere årgange var uddannede trænere på 2. og 3. holdene
samt at antallet af kompetente ungtrænere langsomt er vokset gennem 2016. Generelt er
uddannelsesniveauet i trænerkorpset stigende. Fx har klubben ved udgangen af 2016 tre Auddannede trænere og yderligt én påbegynder uddannelsen i 2017.
Formanden nævnet herefter kort status for de tre hold omfattet af T-licensen, hvor U14 og 15
begge spiller i den næsthøjeste række på Sjælland, hvor de blev henholdsvis nr. 9 og 3 i
efterårsturneringen. U13 spillede i den bedste række og blev suverænt nr. 1 i sin pulje. I foråret er
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holdet i pulje med de 4 superligaklubber og vil der givet møde den modstand, som de ikke i
tilstrækkelig grad mødte i efteråret.
Formanden overgik herefter til at omtale FCK samarbejdet. Brøndby IF opsagde i sin tid HUI som
samarbejdsklub efter kun et års samarbejde. I stedet er HUI nu samarbejdsklub med FCK. For HUI
er det vigtigt at have et samarbejde med en superligaklub af hensyn til udvikling og fastholdelse af
de bedste drenge. Gennem samarbejdet med FCK har HUI således en mulighed for at få en A-licens
klubs vurdering af potentialet hos en spiller, fremfor at spilleren på egen hånd skal opsøge en
konkret vurdering af sit potentiale i andre klubber. Samarbejdet har således et
fastholdelsesmæssigt aspekt. Herudover kan de bedste spillere deltage i FCK træningstilbud i FCK,
ligesom FCK lejlighedsvist gennemfører træning i HUI eller uddannelse af HUI trænere.
Endeligt har samarbejdet for FCK et kommercielt sigte i form af bl.a. fribilletter til FCK
hjemmekampe.
Senior – U19
René gennemgik U19-seniorafdelingen. Status for 1. senior er grundlæggende, at holdet er tilbage
på niveauet ved opstart af FC Øresund samarbejdet, hvor HUI senior 1 var rykket ned fra
Sjællandsserien til Serie 1.
Opgaven gennem 2016 har været at genopbygge seniorafdelingen, herunder at etablere en ny
kultur og et nyt fællesskab baseret på spillere med tilknytning til HUI. Holdet er ungt, men der er
taget et stort skridt i den rigtige retning. Træningsfremmødet er stort og kendetegnet ved glæde
og sammenhold – vinderattitude.
Succeskriterier for foråret 2017:
• Tydeligt spilkoncept.
• Undgå nedrykning.
• HUI 1 skal være klubbens forbillede.
Et nyt klubhus vil skabe rammen for et nyt stærkt HUI klubfællesskab. Samtidig skal HUI 1
genskabes som klubbens stolthed og være slutmålet for alle vores ungdoms-spillere. Noget man
stræber efter. Det igangsætter vi i 2017
Diverse
I begyndelsen drøftede bestyrelsen om rammerne omkring det sportslige arbejde var
tilstrækkelige. På det sportslige område er der lagt en konkret plan, som langsomt, men sikkert
implementeres i klubben. Derimod kan der være tvivl om rammerne omkring det sportslige, som
fx materialer, administration, økonomi, medlemshåndtering, aktivitets- og sponsorområdet mv er
tilstrækkeligt beskrevet og bemandet eller om for meget hviler på relativt få personer med en stor
viden og indsigt i klubben, men som er en trussel mod klubbens eksistens, hvis de falder bort uden
at deres viden er videregivet. Som konsekvens heraf gennemførtes et organisationsprojekt i regi af
DGI, som har udmøntet sig i en række beskrivelser, at en række udvalg, der når de er godkendt i
bestyrelsen og efterfølgende bemandet kan løfte konkrete opgaver klubben uden at bestyrelsen
nødvendigvis skal involveres. Et eksempel er eliteudvalget, som er i drift. Udvalget er ansvarlig for
udviklingsarbejdet i klubben. Det er således eliteudvalget der forestår ansøgning om T-licens,
ansøgning om indplacering i fællesrækkerne mv.
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Team Hørsholm har gennem 2016 støttet elitearbejdet med 125.000.
Afsluttende oplyste formanden, at fokus det næste års tid vil være på:
•
•
•
•
•
•

Samarbejde med Kommunen vedr. HUI Klubhus
Fastholde udviklingen/implementeringen af HUI HIGH Performance
– Derved fastholder vi bredden og talentudviklingen i klubben
Fastholdelse af T-Licensen
Boost Trivslen.
Vi skal fortsat kunne stå på egne ben – økonomisk
Vi skal have fokus på at få flere frivillige hænder i de mange udvalg.

Efter gennemgang af beretningen åbnede dirigenten op for spørgsmål.
Hvorledes er det med betaling for A-træner kurser? Betaler klubben det hele? Klubben betaler
halvdelen + eksamensomkostninger og tilsikrer gennem aftale med træneren, at denne
tilbagebetaler en del af beløbet, hvis de forlader klubben før den aftalte periode.
Herefter kunne dirigenten konstatere, at beretningen har været fyldestgørende, idet der ikke var
yderligere spørgsmål.
6. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2016, der udviste et underskud på 218.306. Året var
budgetteret med et underskud på ca. 110.000.
Indtægterne oversteg faktisk budgettet med 30.000, hvilket dog bla. dækker over færre indtægter
fra kontingenter på 100.000 og merindtægter på sponsorater på 155.000. På omkostningssiden
oversteg forbruget 140.000 i forhold til budgettet, hvilket dækker over et mindre forbrug på
trænere, spillerskader, splitmoms, diverse og festarrangementer og et merforbrug på stævne- og
turneringsgebyrer, managers, arrangementer, materialer, kurser og rejser. De største afvigelser i
forhold til budgettet er et mindre forbrug på trænere på 120.000 og merforbrug på arrangementer
på 90.000 og materialer på 130.000. Merforbruget på materialer skyldes primært et usædvanligt
stort indkøb af trænings- og kamptøj til holdene, som dog modsvares af tilsvarende forøgelse af
sponsoraterne.
Kassereren understregede, at ses der på regnskabsposterne knyttet til klubbens sportslige
aktiviteter lander de generelt meget tæt på det budgetterede, hvilket er meget tilfredsstillende.
Endeligt påpegede kassereren, at regnskabet bør ses i sammenhæng med regnskabet for 2015,
som havde et overskud i nærlig samme størrelse som dette års underskud. På forrige
generalforsamling oplyste kassereren, at en årsag til det store overskud var forskydning af
omkostninger og indtægter mellem 2015 og 2016, hvorfor dette naturligt influerer på dette års
regnskab.
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Om end et underskud er et underskud og likviditetsforbedringen i 2015 således er forsvundet
betragter kassereren alligevel regnskabet som tilfredsstillende.
Afsluttende fremlagde kassereren et likviditetsregnskab for perioden 2011 – 2016. Klubbens
likviditet har gennemsnitligt ligget på ca. 200.000.
Generalforsamlingen drøftede kort regnskabet, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at
regnskabet var godkendt, idet dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen for år tilbage
besluttede at regnskabet alene skal være et finansregnskab udvisende indtægter og udgifter i det
aktuelle regnskabsår. Dette til trods blev kassereren opfordret til fremover at fremlægge evt.
større indtægts- og udgiftsposter, som ville påvirke det efterfølgende regnskabsår.
7. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
Bestyrelsen fremlagde forslag til kontingentstigninger, der medførte stigninger på kr. 100 – 400
halvårligt for de enkelte aldersgrupper. Bestyrelsen fremhævede, at de største stigninger tilfaldt
de aldersgrupper, der mest markant har opnået/vil få forbedrede træningsvilkår. Således ses, at
det er grupperne U10 – U17, der betaler det største kontingentbeløb. Ligeledes bemærkes, at
pigeafdelingen differentieres internt og i forhold til drengeafdelingen, idet bestyrelsen erkender,
at pigeafdelingen ikke i samme takt, opnår fordelene ved HUI High Performance
Kontingentet er fortsat halvårligt bortset fra passive der opkræves helårligt.

Superveteran, veteraner og old boys
Senior elite
Senior bredde
U19 drenge
U12 – U19 drenge
U11 drenge
U10 drenge
U6 – U9 drenge
U5 drenge
U4 drenge
U18 piger
U15 piger
U13 piger
U11 piger
U7 – U9 piger
Fitness
Passive

Nu
950
1200
700
1250
1250
1150
1100
1050
950
400
1250
1250
1250
1150
1050
300
350

Fra 1/7 2017
1000
1300
800
1300
1500
1500
1500
1200
1000
500
1350
1350
1250
1150
1050
300
350

fra 1/1 2018

1550
1550
1550
1250

Det fremlagte budgetforslag blev godkendt.
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8. Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.
Kassereren fremlagde budget for 2017, som omfattede indtægter på 4.060.500 og omkostninger
på 3.810.000. Samlet et overskud på 250.500.
Generelt er budgetposterne et udtryk for en videreførsel af det sportslige aktivitetsniveau, et
ønsket om flere ”lønnede” trænere, en forbedret likviditet samt grundlaget for ad åre, at ansætte
en lønnet administrator til klubbens regnskaber, bogføring og medlemshåndtering.
Budgettet gav ikke anledning til egentlige bemærkninger.
9. Behandling af indkomne forslag.
De var ikke indkommet forslag
10. Generel drøftelse af HUI fremtid som flerstrenget forening
På opfordring fra Hovedbestyrelsen drøftede bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 23. november
2016 fremtiden for HUI som flerstrenget forening, når HUI fodbold flytter fra fælles klublokale til
nyt klubhus for udendørsidrætterne.
Bestyrelsen konstaterede:
• Formålet med en flerstrenget forening må være, at der udføres aktiviteter af sportslig,
social eller administrativ karakter til glæde for medlemmerne på tværs af afdelingerne.
Bortset fra fælles klublokale og en jubilæumsfest for nogle år siden, har der ikke være
aktiviteter på tværs af afdelingerne til glæde for medlemmerne.
• De to større afdelinger er pga. den stedfundne udvikling inden for deres respektive
idrætsgrene vokset fra hinanden. Fodbold er ikke længere en sport, der primært dyrkes i
perioden april - oktober, hvor medlemmerne i vinterhalvåret kunne dyrke håndbold.
Fodbold er nu en helårssport med flere forskellige aktiviteter inde såvel som ude. Håndbold
har i stigende grad orienteret sig nordpå med indledningsvis et samarbejde med KIK of
senest Øresund Håndbold. For håndbold er HUK samarbejdet i dag det bærende og ikke
HUI.
• Rent økonomisk er afdelingerne selvstændige og kan ikke automatisk påregne hjælp fra
Hovedbestyrelsen såfremt de kommer i økonomisk uføre.
• Afdelingsbestyrelserne er uafhængige af Hovedbestyrelsen. Ved bestyrelsesproblemer kan
man for nuværende påregne, at Hovedbestyrelsen vil arbejde aktivt for at få dette
afhjulpet.
• Hovedbestyrelsens eneste aktivitet er bankospillene, som håndteres af et bankoudvalg,
hvor fodbold stiller hjælpere til alle tre årlige arrangementer fsva bordopstilling, medens
hjælp under spillene og oprydning foretages af håndbold i et spil og fodbold i to spil.
• HUI er for tiden repræsenteret af to repræsentanter i Idrætsrådet; henholdsvis en
repræsentant for udendørsidrætterne (fodbold v. Bent Fabricius) og repræsentant for
indendørsidrætterne (boldspil) (håndbold (Michael Esmann). Omend denne
repræsentation næppe vil ændre sig ved en evt. opløsning af HUI som hovedforening, er
der ingen tvivl om, at samarbejdet mellem de to afdelinger i regi af Hovedbestyrelsen og i
rammen af denne har givet mulighed for at samstemme holdninger til kommunale
initiativer.
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Bestyrelsen konkluderede:
• Tiden er løbet fra en flerstrenget forening som HUI.
• Medlemmernes synspunkter indhentes på generalforsamlingen.
• HUI fodbold vil ved en evt. opløsning af HUI som en flerstrenget forening fortsætte med
HUI logo, HUI klubfarver og HUI vedtægter med få justeringer som konsekvens af opløsning
af HUI som flerstrenget forening.
• Fordeling af HUI aktiviteter tilhørende Hovedforeningen bør ske på en fair og rimelig vis for
de tre afdelinger.
• Bankospillene ses gerne fortsat som et samarbejde mellem håndbold og fodbold på de
nuværende præmisser. Samlet overskud fordeles i forholdet 2 til 1.
Dette gav anledning til megen debat, hvor substansen var en efterlysning af Hovedbestyrelsens
synspunkter til dette, herunder en plan, der tilsikrer den bedst mulige demokratiske proces, hvor
medlemmerne høres.
Bestyrelsen fandt dog, at netop generalforsamlingen var et passende forum for involvering af
medlemmerne, men kunne konstatere, at ikke mange af medlemmerne med børn i klubben var til
stede. Udover bestyrelsen var der således kun et aktivt medlem til stede. Bestyrelsen forventer i
øvrigt, at punktet også drøftes på øvrige afdelingers generalforsamlinger og til sidst på
Hovedbestyrelsens generalforsamling, således der er et grundlag for Hovedbestyrelsens videre
arbejde.
10. Valg til afdelingens tillidsposter:
Bestyrelsen foreslår:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:
Bestyrelsessuppleant:

Bo Rømer Ottenheim (på valg – ønsker genvalg)
René Nisse Christensen (ikke på valg)
Bent Fabricius (ikke på valg)
Peter Birkelund (på valg – genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår at
Thomas Schnoor indtræder)
Anders Højlund (ikke på valg)
Peter Pico Geerdsen (på valg - genopstiller)

Dirigenten konstaterede, at der ikke inden for den i vedtægerne fastsatte termin var indkommet
alternative forslag til bestyrelsen, hvorfor bestyrelsens forslag er vedtaget
11. Eventuelt
Der var intet til dette dagsordenspunkt.
12. Formanden afsluttede herefter mødet med at takke dirigenten for en veloverstået
generalforsamling.

MICHAEL ESMANN
dirigent

BENT FABRICIUS
referent
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