HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
27. juni 2018
BESTYRELSESMØDE
den 6. juni 2018

Deltagere: Bo Rømer, Susanne Duckert, Peter Pico Geerdsen, Anders Højlund, Thomas Schnoor,
Claus Hansen og Bent Fabricius.
1. Emner til beslutning
 Godkendelse af ny mødedato: 15. august. OK
 Oplæg fra Mellemmand.com drøftet, men ingen beslutninger truffet. Længere drøftelse
om sponsorater og ikke mindst kommunikation. Uden kommunikation bliver klubben ikke
synlig og hvor tiltrækkende er det for sponsorer.
Beslutning. 1 mdr til at færdiggøre projektet, herefter 2 mdr. salg
2. Emner til drøftelse
 Frikontingent. Bestyrelsen gennemgik oversigt over medlemmer, der får kontingentet
betalt via HUI legatet. Enkelte havde nydt godt af legatet i en længere periode og blev af
bestyrelsen fravalgt, medens en ny kom til.
 Policy omkring holdsamarbejde. Et udarbejdet papir omkring rammerne for
holdsamarbejde blev drøftet og godkendt.
3. Emner til orientering
 Klubhus. Intet nyt, men Bo Rømer og Thomas Schnoor er indkaldt til møde i kommunen.
 HUI – skolesamarbejde. Status – intet nyt.
Orientering ved kassereren
o Debitorer 41 – 35.000
o Venteliste – 29. Ældste årg. 2004
 Persondataforordning.
o 41 % af aktive fodboldspillere har aktiveret fodboldpasset
o 35 % af trænere/ledere m.fl. har aktiveret fodboldpasset
4. Eventuelt
 Pigeafdelingen samarbejde med Taxomondo. APP Måler skills. Gratis testforsøg
 Pigeafdelingen droppet alle kampe mod Espergærde, da de fisker kraftigt. Også til hold de
endnu ikke har.
 Beach flag med HUI logo. Vi har mange med FCØ logo. FCØ logo udskiftes med HUI logo.
 Rygte. Nogen vil lave en ny fodboldklub i Hørsholm. Useriøst. Ingen navne.
 FCK træning i HUI regi. Alt for sen udmelding fra FCK, hvilket betød at for mange ikke fik
glæde af tilbuddet.
 Anders har mistet fingeren på pulsen. Fremtid? Gerne ud af bestyrelsen, men gerne
forblive i eliteudvalg/sportsudvalg. Kan ikke bidrage med noget i bestyrelsen
 Vaskefolk ønsker alene at vaske for Senior 1, som oprindeligt aftalt. Det giver så problemer
for Senior 2 og U21.
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