HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
26. januar 2018
BESTYRELSESMØDE
den 15. januar 2018

Deltagere: Bo Rømer, René Christensen, Peter Pico Geerdsen, Anders Højlund, Thomas Schnoor og
Bent Fabricius.

1. Emner til beslutning
 Bestyrelsesmøde marts. Forslag tirsdag den 6. marts 1900 – 2100. Godkendt
 Fastlæggelse af weekend for afslutningsstævne: 23-24. juni. Godkendt
 Indkøb af en 4. vaskesøjle. Pris: Ca. 46.000. HUIs Venner har afvist støtte med henvisning
til at HUI fodbold med overskud i regnskabet selv kan bekoste vaskesøjlen. Bestyrelsen
afviste umiddelbart at bruge halvdelen af overskuddet fra 2017 regnskabet på vaskesøjle,
idet bestyrelsen på seneste generalforsamling havde understreget behovet for at forstærke
klubbens likviditet (egenkapital). I stedet må bestyrelsen ved udarbejdelse af budget 2018
(opsparing) indarbejde køb af vaskesøjle.
2. Emner til drøftelse
o SBU delegeret møde 3/2. Kassereren deltager.
 Generalforsamling:
o Bestyrelsessammensætning. Bestyrelsen drøftede bestyrelsessammensætning, hvor
René Christensen, der er på valg, ikke ønsker genvalg. René fortsætter med sine
øvrige aktiviteter i HUI; træner for senior og dommerpåsætning.
Bestyrelsen må erkende, at bestyrelsesmedlemmerne primært repræsenterer den
ældre del af klubben – årgang 2007 og ældre, hvor deres børn nu en gang træner.
Derfor ville det være hensigtsmæssigt med en fornyelse i bestyrelsen fra de yngre
årgange, ligesom nye bestyrelsesmedlemmer med andre kompetencer end de
nuværende i bestyrelsen ville være særdeles hensigtsmæssigt.
o Regnskab. Regnskabet er afleveret hos revisor. Der forventes et overskud på knap
100.000
o Budget er under udarbejdelse.
 HUI Visioner. Bestyrelsen drøftede de overordnede mål for klubben og var generelt enige i,
at med satsning på T-licens mv. vil næste skridt naturligt være B-licens og et seniorhold i
Danmarksserien eller 2. Division. Bestyrelsen var imidlertid enige i, at den nuværende
økonomi ikke umiddelbart åbner op for realisering af disse mål og at kontingentvejen ikke
er realistisk. Der må således et øget fokus på sponsorater. Bestyrelsen godkendte derfor et
samarbejde med Kenneth Santa i en 6 måneders periode, hvor Kenneth udarbejder
sponsormateriale og indleder salg af dette.
 Idrætsrådet. Bestyrelsen drøftede kort mødemateriale til Idrætsrådet møde, hvor ikke
mindst fokus var rettet på investeringer i 2018, hvor spillerbokse på de to kunstgræsbaner
og net mellem de to kunststofbaner (bag 8-mandsmålene) var planlagt gennemført i 2018.
 Udfordring dørpumpe til container, som er defekt.
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3. Emner til orientering
o Indkøb af 8 bazooka mål til Rådhushallen
o Opstart af DBU TopCenter 26/1 med maksimalt 3 x 16 drenge årg. 2006-07-08. Starter
forventeligt med ca. 40, således nye kan komme til. Fra HUI deltager 11 (5 x 2006, 5 x 2007
og 1x2008). Alle inkl. HUI spillere er udvalgt af FCK og Lyngby
o Mikroudvalg afholder møde den 29. januar 1900.
o Eliteudvalgsmøde afholdes 30/1.
o Fitness info møde afvikles 24/1
o Kassereren
o Kontingentopkrævning er udsendt på godt en mio kr.
o Specifikopkrævning 4. kvartal 2017 udsendt.
o Rejser 2018
 2001-02 Spanien – 2 hold
 2003 udland
 2005 Spanien – 1 hold
 2005 Tyskland, Flensborg – 1 hold
 U13-18 pige Holland -4 hold
o Mobile MyShop. HUI er tilknyttet Mobile MyShop med nr. 36926
o Ventelisten. Der er pt 39 på ventelisten
4. Eventuelt
 Pigecamp. I relation til pigecampen vil invitationer mv. blive udsendt af DGI, der ligeledes
modtager betaling. Endvidere arbejdes der med at tiltrække svenske hold til årets
pigecamp 7. – 8. april

5. Næste møde
Onsdag den 7. februar kl. 1930
Generalforsamling onsdag den 28. februar kl. 1930
Tirsdag den 6. marts kl. 1900

For referatet
Bent Fabricius
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