HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
Fodboldafdelingen
28. marts 2018

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
den
28. februar 2018

1. I generalforsamlingen deltog 9 personer.
2. Dagsorden:
 Formanden aflægger beretning.
 Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
 Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
 Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.
 Behandling af indkomne forslag.
 Valg til afdelingens tillidsposter.
 Eventuelt
3. Formanden indledte generalforsamlingen med at foreslå Michael Esmann som dirigent.
4. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var bekendtgjort 21 dage
forinden i lokal avis (bragt 30. januar i Ugebladet), jf. vedtægterne, og tillige kundgjort på
hjemmesiden og opslag var hængt op på opslagstavlen i klublokalet. Generalforsamlingen var
således lovligt indvarslet.
5. Formanden aflægger beretning
Beretningen er heller ikke i år en traditionel beretning, men en beretning hvor bestyrelsens
medlemmer gennemgår forskellige temaer, som tilsammen danner et billede af aktiviteterne
gennem 2017. Som grundlag for beretningen er udarbejdet et antal slides, som vedhæftes
referatet.
Politisk
På det kommunalpolitiske område er overskrifterne
 Økonomisk ramme
 2017 konkret
 2018 planlagt
 Klubhus status
Økonomisk ramme: Budgetforlig 2017-20.
Idrætspulje er afsat til generelle investeringer i Idrætsparken og på idrætsområdet i øvrigt:
3.000.000 kr. i 2017, 5.000.000 kr. i 2018 og 15.000.000 kr. årligt i 2019 og 2020. Aftaleparterne er
enige om, at der afsættes midler, hvor kommunalbestyrelsen i samarbejde med Idrætsrådet
udvikler nye rammer og klubhusfaciliteter til brug for HUI og de øvrige udendørsidrætter.
Faciliteterne skal integreres i den samlede udvikling for Idrætsparken
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2017 konkret:
 Lysanlæg kunstgræs. Er udført.
 Reetablering af græsareal ved fodboldbanerne. Er udført
 Fjerne indgangsparti til Stadion. Opsætte pullerter. Er udført.
 Renovering af sti gennem fodbold afsnit. Er udført
 Reparation og udskiftning af trådhegn diverse steder i Idrætsparken. Pågår
 Lys på mini fodboldbane ved Badmintonhallen. Er udført.
2018 planlagt:
 Spillerbokse til kunstgræs. 4 stk. 120.000 kr.
 Hegn mellem kunstgræsbanerne. Ud for målene. Pris: 75.000 kr.
 (Slib + opstregning + lak i Rådhushallen. Anslået 190.000 kr.)
Klubhus:
Med baggrund i dels valgkampen i efteråret 2017, dels det seneste budgetforlig, hvor der er afsat
midler til en forundersøgelse til opførsel af en ny boldhal, har kommunens administration
foreslået, at lokalplan for opførsel af klubhus tillige omfatter boldhal samt en helhedsløsning for
Idrætsparken, hvilket især omfatter parkeringspladser.
COWI vil således frem til sommerferien iværksætte en forundersøgelse, der omfatter
brugerinddragelse med involvering af brugerne, parkeringssituation, trafikflow samt information
til udarbejdelsen af selve lokalplanen.
Foreløbig tidsplan:
Marts (involvering af HUI i forhold til klubhus ønsker og placering)
Maj (foreløbig status på forundersøgelsen)
Juni (endelige resultater fra forundersøgelsen)
HUI er med i projektgruppen
Sportsligt
HUI blev atter tildelt en T-licens for perioden 1/7 2017 – 30/6 2018. HUI er således fortsat en af de
37 klubber i Danmark, der er tildelt en licens. T-licensen fokuserer på de 13-15 årige drenge og
giver HUI sikkerhed for en indrangering i den næstbedste lokale række (Øst 2) og et økonomisk
tilskud fra DBU på 50.000. Licensen giver også HUI mulighed for at give sin mening til kende
omkring et nyt licenssystem, der vil træde i kraft i sommeren 2020.
Med baggrund i drøftelse med de sportslige ansvarlige i licensklubberne inden for SBU område,
har unionen suppleret den normale turneringsstruktur for de 10 - 12 årige drenge med en særlig
udviklingsrække. Rækken fokuserer på udvikling og kun udvikling. Eksempelvis kan man i puljerne
se kampresultater, men ikke en stilling, da denne er irrelevant. I rækken arbejdes med tre halvlege
og nogle af de normale turneringsregler er sat ud af kraft som fx hvor mange spillere, der må være
på holdet. Træneren kan forud for kampen aftale særlige vilkår. Til kampene påsættes dommer
selvom kampe i disse aldersklasser normalt er døm selv kampe
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Topcenter. Udover Unionens initiativ har DBU ligeledes arbejdet med et særligt landsdækkende
projekt for de 10 – 12 årige. I alt er der etableret 27 topcentre i Danmark med ca. 800 drenge i
alderen 10-12, der tilbydes et ugentligt træningspas af stor kvalitet og med jævnbyrdige drenge,
hvilket skaber en større intensitet, end de lokale klubber normalt kan tilbyde.
Administrationen og driftskravene omkring et center er af et omfang, hvor alene
superligaklubberne kan være med. HUI samarbejdsklub FCK spurgte tidligt i processen, om HUI
ville lægge bane til et topcenter. Senere kom Lyngby BK til. Det er således de to klubber, der
sammen med HUI driver et topcenter i Hørsholm Idrætspark. Planlægningsmæssigt og
driftsmæssigt står de to superligaklubber for opgaven. HUI stiller materialer og en træner til
rådighed. I det lokale Topcenter kan indgå 3 x 16 drenge fra nærområdet. Drengene udvælges
suverænt af FCK og Lyngby. Pt. deltager 11 drenge fra HUI, hvilket bestyrelsen betragter som en
stor anerkendelse af den træningsindsats, der ydes i Hørsholm samt ikke mindst drengenes
træningsparathed. I Topcentret træner drengene en gang ugentligt og alle er garanteret plads året
ud. Fokus er således igen på udvikling.
Sportslige struktur. I efteråret 2017 indgik bestyrelsen aftale med Christian Mourox, som er en
gammel kending i klubben. På drengesiden er den sportslige struktur således på plads og der er
”ansat” sportslige ansvarlige for de forskellige hold fra de er 4 til de indgår i senior 1. Overordnet
sportslig ansvarlig er fortsat Carsten Dohm.

Drengeafdelingen i øvrigt. I foråret 2017 aftaltes et holdsamarbejde med BSV af 2016 omkring to
hold i U15 (2003). Formålet var helt entydigt at fastholde de bedste spillere i begge klubber, idet
begge klubber måtte erkende, at spillermaterialet ikke var til at opretholde hold i den næstbedste
række i lokalunionen. Sammen kunne der opretholdes et hold, som måske endog ville kunne begå
sig i den bedste række, medens det andet hold skulle spille i Mesterrækken. Formålet er til fulde
indfriet. Udover de to hold fungerer godt sportsligt, har de også formået at få de logistiske
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udfordringer med at spille på begge klubbers baner til at lykkes. Sidst men absolut ikke mindst
fungerer drengene godt socialt.
Holdsamarbejdet med BSV af 2016 forsøges udvidet i foråret 2018 til også at omfatte to hold i
årgangen 2005.
Trænere. Bestyrelsens ambition er at alle hold fra U10 – U19 skal have kvalificerede (uddannede)
trænere støttet af forældretrænere under træningen samt af forældre som holdledere.
Bestyrelsen må imidlertid konstatere, at det er ganske svært at få trænere til Hørsholm. Er der tale
om 8-mands eller 2.- 4. hold stiger problemet yderligt. Bestyrelsen er således taknemmelige for at
vi har Abdou og Tor Nielsen inde omkring breddeholdene i U15 og 14. Endvidere er bestyrelsen
ualmindeligt tilfredse med de mange ungtrænere, vi har gående på holdene fra U8 – U15. Aldrig
har så mange unge fodboldspillere deltaget som trænere. Ultimo 2017 så vi i stigende grad drenge
fra U17, der var den første årgang omfattet af et intensivt træningsmiljø, nu melde sig som
trænere. Disse drenge er gennem egen træning skolet i miljøet og formår ganske flot at omsætte
det i træningen. Det har imidlertid aldrig været tanken at ungtræneren selvstændigt skulle lede et
hold. Som minimum har bestyrelsen den opfattelse, at der som minimum er en forælder som
holdleder inde over holdet. Desværre må vi bare konstatere, at i visse årgange er
forældreengagementet så lavt, at drengene overlades det fulde ansvar. Det er ikke
hensigtsmæssigt og skaber desværre ind i mellem problemer turneringsmæssigt og i sidste ende
kvæler det ungtrænerens lyst til at træne holdet.
Turneringsstatus for drengeafdelingen. De sportslige målsætninger er mere end indfriet. I U17 og
19 er Øst 1 den højeste lokale række. Højere rækker er de to landsdækkende rækker Divisionen og
ligaen, hvor man ikke kan spille sig op, men kun deltage gennem en højere licens end T-licensen.
For U13-16 er Øst 1 højest mulige række på Sjælland. I efteråret har HUI spillet sig op i:
U19 i Mesterrækken. Rykket ned i række 1
U17 rykker op i Øst1
U16 rykker op i Øst 2
U15 rykker op i Øst 1 og andetholdet spiller i Mesterrækken.
U14 forbliver i Øst 1
U13 spiller gennem samarbejdet med BSV i 2016 i Øst 2 og andetholdet i Mesterrækken
Senior. Gennem efterårssæsonen har HUI deltaget med tre seniorhold. Generelt er der en god
træningskultur med et godt fremmøde til træningerne. Ved forårets begyndelse ligger senior 1 nr.
2 i serie 2. Alt i alt følges den fremlagte plan fra sidste års generalforsamling.
”De gamle drenge”. Efter i mange år ikke at have haft hold i Old Boys (M+32) rækkerne, er der i
2017 etableret to Old Boys (M+32) hold. Det ene træner kun og det andet deltager primært i
turneringer.
Efter gennemgang af beretningen åbnede dirigenten op for spørgsmål, men kunne konstatere at
beretningen har været fyldestgørende, idet der ikke var spørgsmål.
6. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2017, der udviste et overskud på knap 100.000 mod et
budgetteret overskud på 250.000. På indtægtssiden udviser regnskaber 3,8 mio mod budgetteret
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4,1 mio. Der mangler således indtægter på knap 300.000. På omkostningssiden andrager årets
omkostninger sig til ca. 3,7 mio mod budgetteret 3,8. Afvigelsen i det realiserede overskud mod
det budgetterede overskud skal således findes på indtægtssiden, hvor flg. områder isæt har
bidraget; kontingenter (-170.000), sponsorater (-70.000), deltagerbetaling (-45.000) og
arrangementer (-50.000). På tilskudssiden er der til gengæld et plus på 70.000. På
omkostningssiden kunne kassereren endnu en gang fastslå at omkostninger relateret til de
sportslige aktiviteter (turneringsgebyrer, trænere og dommer) igen lander meget tæt på det
budgetterede. Større afvigelser på omkostningssiden er managers (-70.000), arrangementer (100.000) og rejser og ture (+90.000). Til sidstnævnte skal bemærkes, at klubben igen i 2017
forudbetalte for både tre pigehold, der skal til Holland og to drengehold, der skal til Barcelona.
Deltagerbetalingen bogføres først i 2018.
Sammenfattende forøges klubbens egenkapital til knap 300.000. I perioden 2011-2017 har
egenkapitalen således med udsving været støt stigende. Målsætningen er fortsat en egenkapital
på ca. 500.000, hvilket vil sikre en rimelig likviditet året igennem.
Generalforsamlingen drøftede kort regnskabet, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at
regnskabet var godkendt.
7. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
Bestyrelsen fremlagde forslag til kontingentændringer for U19 og de ”gamle drenge”.
”De gamle drenge”. Bestyrelsen forslår, at kontingent allerede fra 1/1 2018 reduceres fra 1000 til
800 halvårligt. Det begrundes i et stigende misforhold mellem kontingentets størrelse og klubbens
omkostninger til disse hold.
U19. Bestyrelsen foreslår at kontingent øges til 1350 til 1550 fra 1/7 2018. Stigningen begrundes i,
at de nuværende 2001 drenge (U17) fra sommeren overgår til U19 og da omkostningsniveauet til
dette hold forventes at være fortsat højt, foreslår bestyrelsen, at kontingent kommer til at
modsvare aldersgrupperne U10-U17.
Det fremlagte budgetforslag blev godkendt.
8. Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.
Kassereren fremlagde budget for 2018, som omfattede indtægter på 4.096.000 og omkostninger
på 3.975.000. Samlet et overskud på 121.000.
Generelt er budgetposterne et udtryk for en videreførsel af det sportslige aktivitetsniveau, et
ønsket om flere ”lønnede” trænere, en forbedret likviditet samt grundlaget for ad åre, at ansætte
en lønnet administrator til klubbens regnskaber, bogføring og medlemshåndtering. Til budgettet
blev endvidere bemærket, at der under posten diverse er budgetteret med indkøb af vaskesøjle.
Ansøgning herom til HUIs Venner blev i 2017 afvist med begrundelsen, at da klubben forventede
et overskud i regnskabet på ca. 200.000 kunne klubben selv finansiere vaskesøjlen. Det er således
medtaget i budgettet for 2018. Med den fremførte begrundelse for afslag, kan fodbold næppe
fremover forvente støtte fra HUIs Venner med mindre der budgetteres med underskud.
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9. Behandling af indkomne forslag.
De var ikke indkommet forslag
10. Valg til afdelingens tillidsposter:
Bestyrelsen foreslår:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:
Bestyrelsessuppleant:

Bo Rømer (ikke på valg).
René Nisse Christensen (på valg – ønsker ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslår Peter Pico Geerdsen til posten
Bent Fabricius (på valg – ønsker genvalg).
Thomas Schnoor (ikke på valg).
Anders Højlund (på valg – ønsker genvalg.
Bestyrelsen foreslår Susanne Bjerre Duckert til posten.

Dirigenten konstaterede, at der ikke inden for den i vedtægerne fastsatte termin var indkommet
alternative forslag til bestyrelsen, hvorfor bestyrelsens forslag er vedtaget
11. Eventuelt
Der var intet til dette dagsordenspunkt.
12. Formanden afsluttede herefter mødet med at takke dirigenten for en veloverstået
generalforsamling.

MICHAEL ESMANN
dirigent

BENT FABRICIUS
referent
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