HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
31. august 2018
BESTYRELSESMØDE
den 15. august 2018

Deltagere: Bo Rømer, Susanne Duckert, Peter Pico Geerdsen (fra 1930), Anders Højlund, Thomas
Schnoor (fra 2000), Claus Hansen, Bent Fabricius og Thomas Sjøgreen
Indledningsvis bød formanden velkommen til Thomas Sjøgreen, som associeres bestyrelsen
fremadrettet og vil især koncentrere sig om generering af økonomi til klubben. I HUI har Thomas
en bred baggrund som forælder til drenge i flere årgange.
1. Status/planer U16-senior mm. ved sportschef Christian Mouroux:
 Status for hold i segmentet
o Senior 1. Svær opstart. 6 fast startende fra foråret er flyttet til Jægersborg. Gennem
hårdt arbejde gennem sommeren er det lykkedes at skabe en trup med
perspektiver. To førsteårs U19 spillere er fast rykket op i seniortruppen.
o Senior 2. Bestod oprindeligt af spillere fra den tidligere cheftræners ungdomshold.
Forventer kun at ganske få fortsætter. Senior 2 truppen består primært af årg. 2000
spillere. Træning reelt først startet i går.
o U19-1. Skolearbejde (2g), transporttid mv betyder nu meget for nogle af drengene,
som kommer langvejs fra. 4 drenge har normalt 1½ times transport hver vej, hvilket
er en belastning. Konsekvensen heraf er fortsat ukendt, men kan påvirke holdets
niveau, da bredden på holdet ikke er så stor.
o U17 og U16. Består af 2002 og 2003 spillere. Oprindeligt var det tanken at holde de
to årgange adskilte, men erfaringerne med forløbet omkring BSV, der trak sig fra
holdsamarbejdet i sidste øjeblik, har nødvendiggjort, at drengene træner sammen.
o U16-2. Burde have været tilmeldt som U17-2, da det vil give større fleksibilitet. Om
det er muligt undersøges pt.
 Kontingentsystemet
o Christian anbefalede at bestyrelsen arbejder med et differentieret kontingent,
således det tydeliggøres, at der er forskel i det drengene modtager. Enighed i
bestyrelsen herom.
 Videoudstyr. Bestyrelsen har tidligere godkendt indkøb af videoudstyr. Bestyrelsen
henstillede dog, at anskaffelsen stilles i bero indtil nærmere analyser af klubbens økonomi
er gennemført.
 Eliteudvalg. Ny formand for eliteudvalget drøftedes.
2. Emner til beslutning
Godkendelse af ny mødedato: Torsdag den 27. september kl. 1900 blev godkendt.
3. Emner til drøftelse
 DGI camp ved Susanne. Udskydes indtil regnskab foreligger.


Regnskab for perioden 1/1 – 31/7 2018 ved Bent
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Bent fremlagde regnskab for årets første 7 måneder og tilsvarende regnskab for 2017.
Regnskabet udviser fortsat et beskedent overskud, men dog betragteligt lavere end i 2017.
Samtidigt viser en årsprognose et underskud og klubbens likviditet er på nuværende
tidspunkt lavere end i 2017.
Der er ikke poster i det fremlagte driftsregnskab, der umiddelbart kan pege på
forværringen i klubbens økonomi i forhold til 2017. Da afstemning af klubbens bankkonti
har været sat i stå pga. en bogføringsfejl i februar, kan der ved denne afstemning ske nogle
forskydninger, der kan afsløre baggrunden for forværringen. Endvidere kan der blot være
tale om forskydninger i indtægts- og omkostningsposter.
Kassereren vil til næste bestyrelsesmøde have afstemt bankkonti samt analyseret, hvorvidt
der er forskydninger i regnskabet, der ligger til grund for den konstaterede ændring i
regnskabet i forhold til 2017.


Tilskud til klubbens økonomi gennem aktiviteter ved Thomas Sjøgren.
Thomas vil arbejde med forskellige projekter som kan genererer økonomi til klubben. Et
første projekt vil være klub 1000, hvor hver enkelt medlem lægger 1000 kr i klubkassen. Et
andet projekt kan være en gymnasiefest.
Fodbold har Hørsholmhallen til aktiviteter 1.- 2. december 2018 og 26. – 27. januar 2019.



Bestyrelsen gennemgik klubbens sponsorer, herunder de sponsorer, der fremgår af
hjemmesiden. Bortset fra en enkelt, som skal fjernes og en ny lægges på, er hjemmesiden
OK.

4. Emner til orientering
 Klubhus – status efter seneste møde med kommunen ved Bo
Umiddelbart i ugen op til sommerferien havde kommunens administration indkaldt til
møde om klubhuset. I mødet deltog Bo og Bent (i stedet for Thomas). Administrationens
fokus i øjeblikket er først og fremmest adkomstvejene til klubhuset. I et offentligt byggeri
skal der være asfalteret vej til handicappede samt vej til brandvæsen. Til den valgte
placering af klubhuset kan vejen kun løbe på fredet område. Den første del er identisk med
adgangsvejene til tennis, hvor der er udstedt en dispensation fra fredningen. Tilsvarende
skal der indhentes en dispensation til at føre vejen ned til klubhuset. Endvidere er der
problemet med klubhusets placering i forhold til fredningslinjen. Hvor tæt må man bygge,
hvorledes med træernes rødder i forhold til fredningslinjen. Der er således en række
uafklarede forhold, som kan hæmme klubhusets ønskede placering. Fra fodbold blev det
understreget, at Ny kunst skal overholde de gældende minimumskrav til en fodboldbane
henset til klubbens licens fra DBU. Fra samtlige brugere lød der en opfordring til
administrationen til hurtigst muligt at tage et møde med fredningsmyndighederne, hvor
brugerne gerne ses repræsenteret.
 Status i byggeprojekter – container og kontorlokale ved Bo, Anders og Bent
Kontorbyggeri. Materialer anskaffet. Byggeri forventes igangsat inden udgangen af august.
Containerprojekt. Rum er etableret. De sidste småting mangler. Forventes færdiggjort
inden månedens udgang.
 Orientering ved kassereren
o Debitorer 195
o Venteliste 45
o Udmeldelser 1/7 dd 85
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o Indmeldelser 1/7 dd 66
o Persondataforordning – aktivering af fodboldpas 83% spillere og 49 %
trænere/ledere mv
o Lukning af en konto hos Danske Bank og 3 konti hos Nordea
Besøg af DBU 10/9 1500 i relation til licens ved Bent
Status i sponsorarbejdet ved Mellemmand ved Bo og Bent
Samarbejdet er ophørt med juli måneds udgang.
Ny struktur i U13-15 drengerækkerne liga 1 og liga 2 i stedet for Østrækkerne
Formand DGI Nordsjælland: 60 års fødselsdag
Thomas Schnoor repræsenterer HUI
Soccerzoom trænings APP. Udskydes til næste møde
Møde med FCK og BSV. Bo tager aktion.

5. Eventuelt
 Bårebuket til Knud Lundquist bisættelse
 Røgfri træningsbaner blev rejst som et ønske fra enkelte trænere
 VM sweep stake. Status. Hvem vandt og hvorledes skal pengene fordeles
 Nøgle til container checkes. Susanne aktion
 Senior 1. Jo + Peter supportdelen med videotransmission fra kampene drøftedes.
Bent Fabricius
Næste møde:
Torsdag den 27. september kl. 1900
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