HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
2018
BESTYRELSESMØDE
den 7. november 2018

Deltagere: Bo Rømer, Susanne Duckert, Peter Pico Geerdsen, Thomas Sjøgreen, Thomas Schnoor,
Claus Hansen og Bent Fabricius.
1. Emner til beslutning
NIL
2. Emner til drøftelse
Økonomi. Kassereren fremlagde regnskab for perioden 1/1-4/11 2018 inkl. en prognose for hele
året. Prognosen indebærer en markant forbedring i forhold til den tidligere udarbejde prognose,
hvilket dels skyldes stop for indkøb af materialer, dels en dybdegående analyse af de væsentligste
konti. Prognosen for hele året peger på et underskud i størrelsesordenen 100. – 200.000. Under
forudsætning af, at der ikke dukker uventede omkostninger op samt at arrangementet den 1. – 2.
december bidrager med et overskud vil dette og udligning med BSV, der ikke er indregnet i
prognosen kunne lande underskuddet tættere på de 100.000 end de 200.000
Strategi, herunder HUI forretningsmodel
Den 29/10 afholdtes møde med deltagelse af Christian Mouroux og flere bestyrelsesmedlemmer.
Formålet med mødet var
• Gennemgå oplæg til organisationsafklaring
• Diskutere feedback fra ny hovedsponsor og hvilke actions, der skal tages fremadrettet
Mødets hovedkonklusioner:
•
•

Positiv opbakning til organisationsoversigten.
Nyt hjemmeside projekt sættes i gang, hvor 20.-40.000 af hovedsponsors bidrag øremærkes.

Da ikke alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet drøftedes kort organisationsdiagrammet, desl
klubbens strategi og endeligt klubbens forretningsmodel.
Fsva organisationsdiagrammet påpegedes, at udvalgsdelen skal suppleres med pigeudvalg og
mikroudvalg. Endvidere skal tilføjes breddekoordinator Thomas Sjøgreen, som på
bestyrelsesmødet påtog sig denne opgave. Thomas Elmar er alene sportschef for U8-10, medens
Carsten Dohms ansvarsområde er U10-15. Ansvaret for de tre yngste drengeårgange drøftedes, i
det Susanne fører tilsyn med de alleryngste. De mangler således en koordinator for U 6 og 7, hvor
Claus Hansen indvilgede i at påtage sig denne opgave.
Fsva strategi var der enighed i bestyrelsen om at fortsætte som hidtil: Et stærkt udviklingsmiljø og
et lige så stærkt breddemiljø, som til sammen skal bidrage til flere seniorhold samt et første
seniorhold, der spiller i Danmarksserien med et stort islæt af egne spillere. En pigeafdeling som
fortsat skal vokse og fremadrettet i stigende grad som drengeafdelingen fokusere på
udviklingsmiljø og breddemiljø efterhånden som antallet af medlemmer i de forskellige årgange
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tilsiger dette. Endeligt vil bestyrelsen fortsat fokusere på fodboldens sundhedsaspekter
kombineret det sociale element blandt seniorer.
Fsva forretningsmodellen var bestyrelsen enige i, at sponsorområdet skal styrkes, men pt er
klubbens primære indtægter knyttet til kontingenter, hvorfor der skal sættes mere fokus på at
fastholde medlemmer, således klubbens fremadrettet får en organisk årlig vækst i antallet af
medlemmer.
Sponsorer
Bestyrelsen drøftede kort sponsorområdet, herunder samarbejdet med hovedsponsor Greenwork.
Kontingentopkrævning. Kassereren foreslår, at klubben overgår til kontingentopkrævning via
kortbetaling fra næstkommende opkrævning dvs i januar måned. Hidtil er det gennem årene
forsøgt at få flest mulige over på Betalingsservice, men dette har ikke båret frugt. Ca. 20% betaler
ikke kontingent til tiden, hvilket dels giver usikkerhed om klubbens økonomi, dels giver et
betydeligt merarbejde for kassereren. Fx har VSK Århus, der medlemsmæssigt er en klub på
størrelse med HUI, opnået, at over 99% betaler til tiden ved anvendelse af kortbetaling. Klubbens
ressourceforbrug til opkrævning af kontingent kan skønsmæssigt reduceres med 3 - 5 timer
ugentligt.
Omkostninger til overgang til kortbetaling er som følger:
• Obligatorisk aftale med QuickPay (selve betalingsvinduet): 149,-/måned + 0,25 kr. pr.
transaktion ved flere end 250 transaktioner pr. måned (de første 250 er gratis)
• Obligatorisk aftale med Clearhaus (betalinger med VISA-kort og Mastercard): 1,25 % i
gebyrer på betalinger
• Valgfri aftale med NETS (betalinger med Dankort): Oprettelse: 250,-. Årsabonnement:
1.000,-. Gebyr pr. betaling: 1,39 pr. transaktion
• Valgfri aftale om MobilePay: 49,-/måned + 1 kr. i gebyr pr. betaling
Umiddelbart vil omkostningerne til kontingentopkrævning beløbe sig til 27.000 årligt ved
anvendelse af de to obligatoriske aftaler. I dag bruges ca. 19000 til opkrævning af kontingent og
deltagelse i specifik. Dvs kontingent andrager ca 13.000. Med andre ord vil omkostningerne ved
kortbetaling blive fordoblet.
Afsluttende skal bemærkes, at deltagelse i specifik ikke kan opkræves via kortbetaling. Her må vi
fortsætte med Nets eller alternativt opkræve via Mobile Pay.
Bestyrelsen godkendte overgang ti kortbetaling snarest muligt.
Klubhus
Kommunen har afholdt møde med Dansk Naturfredning (DN), der ikke vil acceptere en
dispensation fra fredningen fsva adgangsvejen bag om svømmehallen. En adgangsvej, der primært
skal benyttes af handicappede og renovation og brandvæsen. Det er et lovkrav ved opførsel af nye
offentlige bygninger, at adgangsvejen for handicappede skal asfalteres og at der skal være
belysning. DN er indstillet på i givet fald at anke en evt. dispensation til Naturklagenævnet i Viborg.
Sagsbehandlingstiden er pt omkring 18 måneder.
Bestyrelsen har efterflg. ved Thomas Schnoor afholdt et møde med DN, som kunne bekræfte
oplysningerne fra kommunen. Med baggrund heri kunne bestyrelsen konstatere, at opførsel af et
klubhus på den ønskede lokation kunne have endog meget lange udsigter. Bestyrelsen besluttede
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derfor at opgive den optimale position til fordel for en placering mellem Ny Kunst og
tennisbanerne. Det vil dog umiddelbart give problemer med skolestien, hvis kørende og
cyklende/gående trafik skal blandes.
HUI som arbejdsgiver
Bestyrelsen drøftede kort problemstillingen med ungtrænere, som kun kan honoreres med 5600 i
skattefri godtgørelse med mindre, der udbetales som ren løn. Dvs at klubben i givet fald får en
arbejdsgiverfunktion i forhold til disse trænere. Da bestyrelsen ønsker at fastholde de mange
kompetente ungtrænere og da deres godtgørelse fremadrettet vil overstige de 5600, vil klubben
udbetale i henhold til skattereglerne som løn.
3. Orientering
Ansøgning til kommunen vedr tilskud fitness damer 60+ . Klubben har ansøgt om tilskud på 10.000
til dels materialer, dels uddannelse af tre af pigerne på banerne ved konsulent. Afgøres af SFKU
ultimo november.
Kassereren oplyste at der er 22 på venteliste og 36 restanter med betalingstermin primo august.
Aktivitetsudvalget: 1. – 2. december. Arrangementet kører. Café HUI holder lukket. Lånt baskets
lokaler. Arrangementet lukker kl 2200 lørdag aften
Talentudvalget. Tom Jensen har indvilget i at påtage sig formandsskabet. Indledningsvis arbejdes
der med at skabe struktur og skriftlighed i talentudviklingsarbejdet.
Mikroudvalget. Referat er fremsendt til bestyrelsen.
Soccerzoom trænings APP. Orientering udskydes til et senere møde.
4. Eventuelt
Café HUI. I relation til Klub 1000 sponsorerne er der behov for, at der bliver etableret kontor
bagerst i klublokalet, således plade med sponsornavne kan ophænges på væggen inde i
klublokalet.
Målmændstrøjer. Er der krav om specielle farver i HUI. Nej

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