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

Deltagere: Bo Rømer, Susanne Duckert, Peter Pico Geerdsen, Thomas Sjøgreen, Thomas Schnoor,
Claus Hansen og Bent Fabricius.
2. Emner til beslutning
• Godkendelse af ny mødedato: 7/11 og11/12. Godkendt
• Kontingentfrihed til et pigemedlem blev godkendt
3. Emner til drøftelse
• DGI camp
Bestyrelsen drøftede resultatet af de tre DGI camps, som samlet ender med et mindre
underskud. Et særdeles utilfredsstillende resultat, som vil blive analyseret nøjere, idet
miseren hovedsageligt ligger i valg af leverandør, der henset til en række særlige
omstændigheder, blev hovedleverandør på alle områder. Udover beslutning om en
gennemgang af regnskabet, herunder at sammenholde det med tidligere års regnskaber
for at identificere evt. problemområder på indtægts- og omkostningssiden besluttede
bestyrelsen at etablere en samlet indkøbsfunktion af de gængse varer, der bruges under
pigecamp, afslutningsarrangementet og DGI camps, således der gennem storindkøb fås de
bedste priser. Susanne er hovedansvarlig for dette.
• Regnskab for perioden 1/1 – 31/8 2018
Kassereren fremlagde regnskab for perioden samt en prognose for året 2018. Udviklingen i
regnskabet er bekymrende og året ender med et underskud. På indtægtssiden lander
prognosen tæt ved det budgetterede, men dog et lavere beløb end det budgetterede, der
hænger sammen med færre kontingent- og sponsorindtægter. Endvidere mangler der
indtægter fra DGI camp.
På omkostningssiden viser prognosen et betydeligt merforbrug på trænerområdet,
materialeområdet og omkostninger til arrangementer.
Med baggrund i drøftelserne i bestyrelsen lukkes der af for yderligere omkostninger til
kurser. På materialesiden stoppes yderligere indkøb. Trænersiden fylder mest i det
prognosticerede underskud. Prognosen er imidlertid på dette område noget usikker, da
kassereren ikke har det fulde overblik over området. I det hele taget er der meget der tyder
på, at bestyrelsens bestræbelser på at få ungtrænere så langt ned i rækkerne har været en
succes, men at økonomien til det ikke har fulgt med. Området skal således analyseres
nøjere, således den næste prognose bygger på et mere validt grundlag.
Herudover vil bestyrelsen iværksætte forskellige initiativer, der kan skaffe indtægter; Klub
1000 og weekend arrangement i Hørsholmhallen 1-2. december.
• VM lodsedler- Præmier endnu ikke uddelt. Bestyrelsen noterede sig, at VM lodtrækningen
endnu ikke er gennemført, hvilket er utilfredsstillende.
• Holdsituation i U16-19. Pt kun et 2. hold (U16-2) i disse aldersklasser, hvilket er det laveste
i flere år. Træneren for breddeholdet er stoppet, henset til privat jobskifte. Jasper Thulin
har overtaget ansvaret i den resterende del af sæsonen.
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4. Emner til orientering
• Nedsættelse af aktivitetsudvalg. Der nedsættes et aktivitetsudvalg med Thomas Sjøgreen,
Katja Loran og Sanne Overgaard. Første opgave bliver weekenden 1-2. december, hvor
fodbold har Hørsholmhallen til rådighed. Nøgler til Sanne og Katja
• Soccerzoom trænings APP. Udskudt
• Pigeafdelingen. Formanden for pigeafdelingen Peter Pico Geerdsen oplyste, at
pigeafdelingen er i fortsat vækst og tæller nu flere end 175 piger. Væksten betyder også, at
de forskellige aldersklasser rummer piger, der udover det sociale element også ønsker en
fodboldfaglig udvikling. Aldersklasserne spænder bredere end hidtil. For at kunne fastholde
de forskellige grupperinger fokuserer afdelingen på at finde rummelige trænere, der også
er i besiddelse af en stor fodboldfaglig viden. I flere aldersklasser ønskes gennemført
individuel træning i tre niveauer. Alt i alt skule det medføre en endnu bedre fastholdelse og
dermed en fortsat vækst i pigeafdelingen. Det betyder til gengæld også, at omkostningerne
til trænere er øget betragteligt gennem det seneste år.
• Klubhus – status efter seneste møde med kommunen. Fokus i klubhussagen er
adgangsvejen til klubhuset. Det er et krav i forbindelse med offentlige byggerier, at der skal
være en asfalteret adgangsvej for handicappede og herudover skal brandvæsenet
naturligvis kunne komme til med brandslukningskøretøjer. Adgangsvejen skal gennemløbe
et fredet område og uagtet at dele af adgangsvejen bag svømmehallen allerede er
behæftet med en dispensation (de dele der fører til tennishallen) er det ikke givet, at
denne dispensation kan udvides til dels klubhuset, dels at vejen skal asfalteret.
• Status i byggeprojekter – container og kontorlokale.
Container: Der udestår forskellige småting. Noget tyder på at materialevalg på enkelte
steder er for spinkelt.
Kontor udestår fortsat pga manglede arbejdskraft.
• Orientering ved kassereren.
Kassereren oplyste status for debitorer, der ligner normalbilledet. Desværre er der fortsat
alt for mange, der ikke har betalt til tiden og derfor skal rykkes. Nogle er givet stoppet, men
har ikke orket på trods af opkrævning og rykkerfaktura at få meldt sig ud. Endvidere
nævnte kassereren at ventelisten aldrig har været kortere, hvilket ikke skyldes færre
indmeldelser, men at årgangene har været dygtige til at integrere de mange nye
medlemmer.
• Besøg af DBU 11/9 1500 i relation til licens.
Kassereren orienterede om DBUs besøg i klubben. I forbindelse med det nye licenssystem,
der træder i kraft i sommeren 2019, skal der fremadrettet gennemføres auditeringsbesøg i
klubben, således klubbens ansøgning kan sammenholdes med det billede, der tegner sig af
klubben fra et konkret besøg. Set fra HUI side kommer besøget ualmindeligt tidligt i forhold
til ansøgningsprocessen og i forhold til, at klubben ikke har haft tid til at sætte sig ind i
kravene i det nye licenssystem. Besøget forløb tilfredsstillende, idet tilbagemeldingen
under besøget indikerede, at klubben kan bevare sin licensstatus med forbehold for det
skriftlige ansøgningsmateriale, som i sagens natur endnu ikke er udarbejdet. Besøget
pegede også på en række områder, hvor klubben har et udviklingspotentiale. Umiddelbart
springer en række strukturelle forhold i øjnene, hvor klubben i dag i for høj grad lever på ad
hoc basis. Ligeledes pegedes også på forskellige sårbarhedsområder, idet for meget hviler
på for få nøglepersoner.
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Ny struktur i U13-15 drengerækkerne liga 1 og liga 2 i stedet for Østrækkerne
Fra sommeren 2019 forventes en ny turneringsstruktur at træde i kraft for U13 -15.
Forbliver HUI som en licensklub vil klubben automatisk blive tilmeldt i liga 2, som
grundlæggende er et højere niveau end U13 og 14 spiller i øjeblikket.
Møde med FCK og BSV?? FCK vender tilbage med mødedato. BSV afventer BSV bestyrelse
Pokalkamp. Omsætning ca 50.000
EM 2020 i Hørsholm Idrætspark.
Politisk er det besluttet at Hørsholm kommune ikke ønsker et VM 2020 hold til Hørsholm.
Det skyldes primært, at der forventeligt skal investeres ca 500.000 uden sikkerhed for, at
der også kommer et hold til Idrætsparken. Den beslutning træffes først ca 14 dage før
holdene begynder at ankomme til Danmark. Henset til investeringsbehovet, usikkerheden
om der overhovedet kommer et hold til Hørsholm, samt den fortsatte usikkerhed om, hvad
det reelt vil betyde for HUI normale drift er bestyrelsen enig i den politiske beslutning.
Fodboldfitness damer 60+
Der er startet et hold for fitness damer over 60. Holdet træner mandage kl. 1100. Der er
fremsendt en ansøgning til kommunen om støtte på 10.000 til indkøb af bolde og ikke
mindst en konsulent, der over nogle træningssessioner skal uddanne tre af spilleren til at
kunne forestå træningen.

5. Eventuelt
• Bolde. Vi bruger NIKE til alle hold, men bedre kvalitet til de ældre hold henset til fysikken

Næste møde:
7. november kl. 1900
11. december kl. 1900
For referatet
Bent Fabricius
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