HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

25. april 2019
BESTYRELSESMØDE
den 28. marts 2019

Deltagere: Bo Rømer, Thomas Sjøgreen, Katja Loran, Claus Hansen, Peter Pico Geerdsen og Bent
Fabricius.
Morten Schultz deltog i mødet som inviteret gæst.
1. Emner til beslutning
• Mødedato i maj blev aftalt til 9. maj kl. 1900
• Bestyrelsen har modtaget en anmodning om kontingentfrihed for en dreng, hvor moderen
er enlig og på SU frem til 2021. Bestyrelsen bevilgede kontingentfrihed i 2019.
2. Emner til drøftelse
Generalforsamlingens forløb. Deltagelsen var betydeligt større end normalt, idet årgang 2010
deltog med mange forældre. Det medførte ganske naturligt en særlig debat om vilkårene på
årgang 2010, som givet i større eller mindre udstrækning var identisk med vilkårene på andre
mikroårgange. Det gav således bestyrelsen et godt indblik i en række problematikker, som ikke
normalt drøftes i bestyrelsen, men som er yderst relevante for forældrene og dermed naturligvis
bestyrelsen. Især to områder skal der tages hånd om. Trænersituationen er utilfredsstillende på
årgangen. Et område Susanne øjeblikkeligt har taget hånd om, hvilket meget hurtigt har skabt
forbedringer. Det andet forhold er sammenhængen mellem kontingent og de hertil knyttede
ydelser, der ikke fremgår særlig klart og dermed skaber usikkerhed om, hvorvidt forældrene
egentligt får den ydelse, de betaler for. Dette er ligeledes et kritikpunkt i
spørgeskemaundersøgelsen, hvorfor bestyrelsen vil arbejde med området for dels at skabe
synlighed omkring de økonomiske forhold, samt hvorledes dette kommunikeres til klubbens
medlemmer.
Bestyrelsesgodkendelse af nye træningstiltag inden aftaler indgås. Med baggrund i det nye
initiativ omkring angrebstræning, hvoraf en del ligger ind over holdtræningen for nogle af
deltagerne, drøftede bestyrelsen kort, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt. I drøftelsen indgik, jf.
tidligere dagsordenspunkt, hvorvidt kontingentet dækkede et specielt antal holdtræninger, hvori
der ikke kan indlægges anden træning betalt af medlemmerne. Til næste bestyrelsesmøde
udarbejdes et notat omkring kontingent og hertil knyttede ydelser samt en skitse over en normal
træningsuge med indlagte holdtræninger, specifik træning mv. Endvidere fremlægges – om muligt
- et første udkast til et akademi, jf. strategiplanen, da der er en sammenhæng mellem deltagelse i
akademiet, kontingent og ekstra betalinger til individuel træning. I relation til angrebstræning
drøftedes kort aftale med Todi Jónsson.
”Lønnede trænere”: Hvilke krav stiller vi til dem og hvad skal de levere inden for aftalens rammer.
Bestyrelsens drøftede kort emnet og baggrunden herfor, idet der lejlighedsvist opleves noget
fravær af ”lønnede trænere”. Under drøftelsen blev det understreget, at ”lønnede trænere” ikke
er fast ansatte, men alene trænere, der er indgået aftale med under hensyntagen til
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Skattevæsenets regler for udbetaling af skattefri godtgørelse. Emnet drøftes på ny under næste
møde, idet der forinden udarbejdes et notat om emnet.
Materialeleverandør. Nuværende aftale med Sport Direct udløber ved årets udgang. Sport Direct
er klar til at forlænge aftalen på nærligt uændrede vilkår for en ny 3-årig periode, idet bestyrelsen
skal beslutte om der skal fortsættes med Nike som hovedleverandør.
Endvidere har Sportsmaster henvendt sig. Der afholdes møde med Sportsmaster den 15/4, hvor
Bo, Susanne og Bent deltager. Dernæst deltager samme personer i et møde med Sport Direct.
Ungtrænere skal ikke have tilskud til fodboldstøvler. Bestyrelsen drøftede emnet og besluttede at
fortsætte med at yde tilskud, da omfanget hidtil fra 1/1 2018 til dd. udgjorde 7000 og nye
retningslinjer om honorering af og støvletilskud til ungtrænere var udsendt i januar 2019.
Budgetter for hver årgang. Med henblik på at skabe synlighed omkring økonomien i klubben
udarbejdes til næste bestyrelsesmøde budgetter for U13-15.
Trivselsundersøgelsen.
Undersøgelsen blev gennemført ultimo 2018. I alt 1090 blev inviteret til at deltage i en større
spørgeskemaundersøgelse. 325 deltog i hele eller dele af spørgeskemaundersøgelsen.
Undersøgelsen berørte følgende 10 temaer:
• Klubliv
• Fysiske rammer
• Øvrige faciliteter
• Træning
• Turnering & kampe
• Ledelse & information
• Priser & produkter
• Din begyndelse i klubben
• Frivillige
• Trænere
Klubben har modtaget resultatet som overordnet giver en rigtig god indsigt i de områder vi bør
forbedre. Bestyrelsen vil ikke lægge skjul på at resultatet ikke er tilfredsstillende. Ud fra
brugerkommentarerne er der fire område, der umiddelbart springer i øjnene;
•
•
•
•

klubfaciliterne omtales hyppigt og generelt kun negativt
sammenhæng mellem kontingent og ydelser
træning
prioritering af holdene

Sammenfattende kan bestyrelsen konstatere, at der allerede arbejdes med flere af områderne,
der bør forbedres, hvilket også fremgår af dette referat under andre dagsordenspunkter. En del er
ligeledes igangsat som en del af strategiplan 2025. Kommunikation fremstår som et helt centralt
udviklingsområde og et der også har stor fokus i 2025 planen, hvor bla. en ny hjemmeside snart vil
blive lanceret og hvor den første række artikler vil berøre disse temaer for at belyse de
forbedringer og initiativer der er planlagt.
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Ansøgninger til fonde: Bestyrelsen drøftede kort emnet.
Hovedsponsor Greenwork. Bestyrelsen drøftede aftalens indhold og forpligtelser.
Erhvervsnetværk. I dette dagsordenspunkt deltog tillige Robert Hein, Todi Jónsson og Robert Hein.
Todi fremlagde plan for etablering af erhvervsnetværk, herunder aktivitetsplan, potentielle
sponsorer og et kort estimat af økonomien. Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med
etablering af erhvervsnetværket, idet bestyrelsen imødeser en konkret aftale omkring etablering
og drift af netværket herunder et oplæg til driftsomkostningerne. HUI vil ikke have omkostninger
til etablering af eller drift af erhvervsnetværket, idet der ikke igangsættes initiativer, der ikke kan
dækkes af sponsorindtægter.
Ny hjemmeside. En forudsætning for etablering af erhvervsnetværk samt sponsorarbejdet i øvrigt
er en mere professionelt udseende hjemmeside. Til etablering af denne er der budgetteret med
40.000. Arbejdet forestås af firmaet Grassat samt Christian Mouroux og Katja Loran. Katja og
Christian fremlagde status for den nye hjemmeside. Bestyrelsen godkendte status og det videre
forløb.
Når den nye hjemmeside er i drift lukkes på et tidspunkt Klub CMS hjemmesiden.
3. Orientering
Punkterne i dette dagsordenspunkt blev alle udskudt til næste møde.
• Kassererens orientering
o Gennemgang af konti (kontingent, sponsorater, fonde, arrangementer og
egenbetalinger)
o Venteliste
• Trænerrådgiver
• Kurser
• Møde med SBU formand den 5/3
• Persondata forordning. Status i HUI
4. Eventuelt
Peter omtalte kort pigecampen, der ville huse ca 750 piger lørdag og lidt færre søndag. Med disse
tal var campen oppe på samme deltagerantal som sidste år.
Næste møde:
Torsdag den 9/5 kl 1900

For referatet
Bent Fabricius
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