HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
10. april 2018
BESTYRELSESMØDE
den 10. april 2018

Deltagere: Bo Rømer, Susanne Duckert, Anders Højlund, Thomas Schnoor og Bent Fabricius.
Herudover deltog Claus Hansen fra 2009 årgangen som associeret medlem af bestyrelsen.
1. Introduktion af bestyrelsesarbejdet - Claus Hansen, 2009 årgangen
Kort gennemgang af bestyrelsens og dens virke, herunder status for associerede medlemmer.
2. Emner til beslutning
 Godkendelse af ny mødedato onsdag den 16. maj kl. 1900. Datoen blev godkendt
 Abonnement Dropbox 1 TB – 99$ årligt. Kassereren bruger i sin forvaltning Dropbox. Loftet
på 5 GB i den gratis udgave af Dropbox er nået, hvorfor bestyrelsen bevilgede kassereren
et abonnement til 1 TB.
 Senior tilskud. Senior ansøgte tilskud til en rejse til Sverige. Bestyrelsen bevilgede tilskud til
de medlemmer på senior 1 og 2, der havde betalt kontingent = 3000 og til ledere.
 Brug af ulovlig spiller 2003? I U15-3 første kamp benyttede Allerød FK ulovlige spillere.
Modstanderen blev forholdt dette, herunder at meddelte klubben det selv til SBU, ville
man undgå bødegebyrer. Modstanderen var ikke umiddelbart enige og fandt i øvrigt, at
HUI også i U15-2 første kamp havde anvendt en ulovlig spiller. En undersøgelse af dette
kan dog fastslå, at det ikke er korrekt. Holdet har med baggrund i drøftelsen med
modstanderen forelagt situationen for bestyrelsen. Bestyrelsen fandt, at Allerød FK har
brugt ulovlige spillere, men af primært flg. to årsager vil HUI ikke forfølge sagen yderligt
o Kampen endte uafgjort og holdet selv ønsker ikke for enhver pris at vinde kampen
ved en skrivebordsafgørelse.
o Bestyrelsen har tidligere korresponderet med Allerød FK om deltagelse i
regionssamarbejde, hvilket blev afvist. Henset til et muligt anstrengt forhold til HUI
fra en eller flere i Allerød FK fandt bestyrelsen, at denne sag kunne være et skridt i
retningen af et forbedret samarbejde mellem de to klubber.
3. Emner til drøftelse
 Tilskud til rejser. Sagen drøftes på ny efter ønske fra Pigeafdelingen, idet den tidligere
afgørelse ikke forekom helt klar. Efter en kort drøftelse er konklusionen, at fra og med
sommeren 2018 støtter klubben ikke rejser, hverken med holdgebyr eller tilskud pr. spiller.
 Kulturdag, jf. særskilt mail. Kulturdagen afholdes lørdag den 1. september. HUI deltager
som tidligere. Tovholder Susanne Duckert, der endvidere deltager i det af kommunen
indkaldte møde i april.
 Mellemmand.com arbejdet. Seneste input kunne ikke forelægges bestyrelsen pga.
misforståelse omkring mødedato. Oplæg eftersendes til bestyrelsen [er nu sket].
 Fordeling af haltider. Haltider for 2018-19 sæsonen er endnu ikke færdigbehandlet.
Bestyrelsen må endvidere tilsikre, at ikke anvendte haltider frigives til andre idrætter.
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Lockout camp. Jasper Thulin har forespurgt på muligheden for at etablere en lock out camp
i tilfælde af storstrejke/lockout iværksættes. Bestyrelsen godkendte dette, men efterlyste
lidt mere omkring økonomien i dette.
Sweepstake VM 2018. Jasper Thulin har endvidere forespurgt på muligheden for at afvikle
sweepstake/lotteri i forbindelse med VM 2018. Udover et beløb til HUI konto vil der tillige
være mulighed for at de enkelte hold kan opspare penge til deres årgangskonto. OK, men
gerne en oversigt over proces og indhold
Videofilm af kampe (drone). I den fortsatte udvikling af udviklingsmiljøet er videofilm af
kampe relevant. Emnet er tillige nævnt i T-licenskravene, men ikke som et egentligt krav,
men af ansøgningen skal fremgå, hvorledes klubben arbejder eller påtænker at anvende
videooptagelser i den individuelle udvikling af spillerne.
U17 har nyligt anvendt en drone med videokamera og Sportschefen har med baggrund i
erfaringerne forslået, at en sådan indkøbes til en pris af ca. 12.000. Umiddelbare
undersøgelser viser dog at det ikke er så simpelt endda at bruge en drone. Flg. skal i al fald
overvejes;
o Dronemæssig flyvning i bymæssig bebyggelse, hvilket efter det foreliggende omfatter
Idrætsparken, kræver dronebevis (pris ca. 8000 pr. person).
o Dommeren skal altid give tilladelse.
o Droneflyvning tættere end 150 m på jernbanen er ikke tilladt
o Modstanderen skal give samtykke
o Der skal tegnes en ansvarsforsikring på ¾ mio
Ovenstående er baseret på kassererens forståelse af lovgivningen og denne skal derfor
kvalificeres, hvis bestyrelsen beslutter at gå videre med et droneprojekt. Vælges i stedet
high-pod udstyr lander prisen også omkring de 12.000.
I tillæg til ovenstående bør der i givet fald udarbejdes retningslinjer for brug af udstyret;
hvorledes opbevares det, hvem har adgang til det, hvilket hold skal bruge det og hvem
behandler det filmede. Bestyrelsen godkendte principielt at indkøbe et high-pod udstyr,
men forinden indkøb ønsker bestyrelsen at modtage de udarbejdede retningslinjer samt en
tilkendegivelse af, at de forskellige hold også vil inddrage udstyret i udvikling af spillerne.
2006/2007 Banekapacitet/ventelisteproblematik. I fortsættelse af tidligere dialoger i
bestyrelsen om nedsættelse af et udvalg, som skulle tage sig af U10-U19 i lighed med
mikroudvalget blev sagen drøftet på ny med afsæt i konkrete problemstillinger på
henholdsvis årg. 2006 og 2007 bredden. Bestyrelsen besluttede ikke at nedsætte et
egentligt udvalg, men at der tilknyttes en breddekonsulent til klubben, som dels skal støtte
breddeholdene i U10-19, men tillige arbejde med fastholdelse af spillere generelt i
klubben, således medlemstallet af denne vej kan øges. Susanne og Bent arbejder videre
med dette.

4. Emner til orientering
a. Orientering fra Sportschef U16-U19.
Sportschefen har fremsendt flg. status:
U16. Holdet har været på træningslejr i Barcelona i Påsken.
Der arbejdes på muligheden for at indgå et holdsamarbejde med BSV fra sommer, da vi er rigtig
sårbare på 02 årgangen ift antal spillere og kunne få stor sportslig gavn af et samarbejde med BSV
- ikke mindst ift. at skabe et bedre set up omkring 03 miljøet, hvor der allerede er et samarbejde i
gang
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U17-1
Det fungerer stadig godt for vores bedste 01'ere.
U17-1 havde en super tur til Barcelona med mange rigtig gode træningspas og en sejr over et
spændende spansk hold.
Fire spillere er fast med på udvalgte seniortræninger og til U21 kampe, som de får rigtig meget ud
af.
U17-2
Andreas og Frederik (01 drenge) er sat i spidsen for holdet, hvilket indtil videre har været en
positiv oplevelse.
Drengene træner indtil videre én gang om ugen, men har luftet interesse i at begynde at træne to
gange ugentligt. Der er ca. 15 spillere til træning i gennemsnit.
Drengene er gode til at skabe stemning omkring træningerne og både Andreas og Frederik virker
engageret og velforberedte i deres trænerrolle. Drengene får både faglig og praktisk sparring af
Sportschefen, og er i øvrigt gode til at stille spørgsmål, når de er i tvivl om noget.
U19
Jasper Thulin har overtaget holdet fra Thomas Elmar.
De fleste af holdets kampe er flyttet til om torsdagen, så flest muligt kan deltage og så de bedste
spillere også er til rådighed for senior.
Der er et stort spænd mellem en lille gruppe af drenge som er engageret og har potentiale til at
være brugbare seniorspillere for klubben fremadrettet, og så er der den resterende gruppe af
drenge, som primært er der for det sociale og kommer og går som de vil.
Fire spillere er fast med på udvalgte seniortræninger og til U21 kampe, som de får rigtig meget ud
af.
Pigecampen
733 overnattende + 11 hold uden overnatning. 950 deltagende.
Vellykket stævne. Svensk hold. Vanvittig god stemning.
Fra pigecampens ledelse blev foreslået, at der fremadrettet indkøbes i fællesskab mellem
Pigecampen og DGI campen, da der herved som minimum opnås en ressourcebesparelse og
muligvis en kontant besparelse ved større indkøb
DGI campen
Bestyrelsen drøftede kort status for DGI campen, herunder især status for DGI mikrocamp, der
endnu ikke var åbnet for tilmeldinger.
T-licensansøgning. Afgørelse 25. april.
Klubhus og boldhal. Orientering fra møderne henholdsvis den 20. og 22. marts.
I det første møde om klubhuset deltog Bo og Thomas. COWI fremlagde tre forslag til placering; ved
den grønne container mellem kunstgræsbanen og midterste afsnit, ved den gule
omklædningsbygning og ved rullehockybanen. De repræsenterede idrætsgrene var uden
diskussion enige i den første placering, idet de to andre forslag indebærer forskellige ulemper.
COWI forundersøgelse skal afleveres til juni.
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I det andet møde verdr. Boldhallen deltog Thomas. Der er generel enighed om placeringen, men
ikke indretningen af hallen, hvilket i øvrigt ikke kan undre henset til det tidlige stadie i
planlægningsprocessen. Det essentielle for nuværende i relation til lokalplanen er også
placeringen. Resten kommer senere. Men der udestår med sikkerhed en større
forventningsafstemning mellem de berørte idrætter.
5. Orientering ved kassereren
 Kvartals regnskab var udsendt til bestyrelsen. Erfaringen tilsiger, at det store overskud i
kvartalsregnsskabet skal tages med et stort gran salt, da erfaringerne viser, at dette på
ingen måde er et pejlemærke for det endelige resultat. Bestyrelsen udbad sig fremover, at
kvartalsregnskaberne indeholder sidste års tilsvarende kvartalsregnskab, således at
bestyrelsen kunne forholde sig til ændringerne mellem de to kvartalsregnskaber. Yderligt
udbad bestyrelsen sig en oversigt over posteringerne på posten Diverse [er efterfølgende
fremsendt].
 Debitorer: 419 debitorer, hvoraf alene 244 har overskreden betalingstermin. Af disse
vedrører 79 kontingent og resten er specifik, rejser mv, som forventes at indgå i løbet af
ugen. På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at ekskludere to medlemmer. Det
ene medlem har nu betalt og det andet er udmeldt. Status for 2017 er således nu alene en
åben post, hvilket er yderst tilfredsstillende sammenholdt med tidligere år.
 Venteliste: 48, heraf 22 fra 2007 og ældre årgange
 Børneattester. Generelt er arbejdet med indhentning af børneattester lettere forsinket,
hvilket ikke er tilfredsstillende.
 Persondataforordning. Kassereren omtalte kort den nye persondataforordning og de krav,
den vil stille til HUI
o Implementering af personpas for alle fodboldspillere. Manglende godkendelse af
dette fra den enkelte spiller er lig manglende samtykke til opbevaring af spillerens
persondata og spilleren låses til turneringskampe fra august måned, men skal vel
generelt udmeldes.
o Alle billeder af medlemmer, som er identificerbare, vil forsvinde fra hjemmesiden og
KampKlar, med mindre spilleren i sin godkendelse af personpas konkret giver
samtykke til visning af billederne
o Klubben skal til enhver tid kunne redegøre for, hvorledes persondata behandles,
opbevares og slettes i klubben. En liste over arkiver med persondata skal etableres.
o Ved mail til trænere og medlemmer skal BCC funktionen fremover anvendes.


SBU magasinet Sjællandsk Fodbold er blevet relanceret. SBU har gennem længere tid
arbejdet på en ny model for Sjællandsk Fodbold, hvor endnu flere kan få gavn af
magasinet, uden at udgifterne øges. Magasinet fremstår anderledes og trykkes nu i 8000
eksemplarer i stedet for 3500
Relanceringen betyder, at ingen længere automatisk vil modtage magasinet direkte i deres
private postkasse. I stedet sendes et antal magasiner til den enkelte klub. For en klub af
HUI størrelse fremsendes 98 magasiner, som kan fordeles til trænere, forældre m.fl.



Rengøring Foranlediget af vaskefolkene, som var utilfredse med, at boldrummet aldrig blev
rengjort med mindre de selv gjorde det og med baggrund i en henvendelse fra holdleder
U17, der en weekend oplevede, at Ny 7 var så beskidt, at gæsterne ikke kunne benytte
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omklædningsrummet har kassereren været i dialog med Idrætsparken. Det skal
understreges, at rengøringen ikke er Hørsholm Idrætsparks ansvar, idet rengøringsansvaret
ligger i kommunens Facility Management, hvor denne konkrete opgave er udliciteret.
Søren Strand er således alene en mellemand mellem klubberne og kommunen. Sagen har
trukket ud, men resultatet er nu at boldrummet rengøres. Endvidere ligger det nu klart,
hvornår der egentlig gøres rent i HUI områder. Efter den seneste justering pr. 1.marts
gøres der rent på flg. tidspunkter:
 Mandag morgen kl.05
 Onsdag morgen kl.05
 Fredag morgen kl.05
 Lørdag morgen kl.05
 Søndag morgen kl.05
6 Eventuelt
 HUK holdfælleskab med Øresund er opsagt af Øresund.
 Kontorfaciliteter. I den bagerste del af caféen omdannes til kontor. Er godkendt af
Idrætsparken.
 HUIs Venner nr. 2. En ny Venneforening er under etablering baseret på ”Fluevægterne”.
Venneforeningens indtægter bliver primært fra bankospillene og det fornemmeste formål
for foreningerne er at støtte HUI håndbold og fodbold gennem et opsøgende arbejde.
Basiskapitalen forventes at være 10.000. Alt herover skal udloddes. Bestyrelsen ser frem til
etableringen af en Venneforening, hvis egentlige formål er at støtte klublivet og ikke samle
flest mulige kroner sammen på bankkontoen.
6. Næste møde
Onsdag den 16. maj kl. 1900

For referatet
Bent
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