HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

20. juni 2019
BESTYRELSESMØDE
den 20. juni 2019

Deltagere: Bo Rømer, Thomas Sjøgreen, Susanne Bjerre, Katja Loran, Peter Pico Geerdsen og Bent
Fabricius.
Morten Schulz deltog i mødet som inviteret gæst.
1. Emner til beslutning
• Bestyrelsen godkendte, at næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 13. august kl. 1900
• Aftale med materialeleverandør. Kassereren fremlagde en kort analyse af de to tilbud fra
henholdsvis Sport Direct og Sportmaster og konkluderede, at på det foreliggende grundlag
var klubben bedst tjent med at fortsætte med Sport Direct som materialeleverandør.
Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen og der indgås en ny aftale med Sport Direct.
2. Emner til drøftelse
• Strategi 2025. Bestyrelsen drøftede kort status. Til næste møde udarbejder Morten en
opgaveoversigt med forslag til de ansvarlige for de forskellige punkter.
• Opgaveoversigt i HUI. Bestyrelsen drøftede kort emnet og udbad sig en oversigt over
klubbens administrative opgaver. Bent aktion.
• Erhvervsnetværk. Bestyrelsen efterlyste status. Robert Hein vil som formand for
sponsorudvalget blive inviteret til at give en status for etablering af erhvervsnetværket på
næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøftede endvidere, hvorvidt Robert som
udvalgsformand skulle deltage fast i bestyrelsens møder. Dette vil imidlertid medføre, at
Robert indtager en dobbeltrolle, dels som bestyrelsesmedlem, dels som hovedsponsor,
hvilket kan skabe en opfattelse blandt medlemmerne om, at hovedsponsor har ”købt” sig
til indflydelse på klubbens målsætninger, strategi og drift. Hverken bestyrelsen eller Robert
kan være tjent med en sådan situation. Bestyrelsen forventer naturligvis, at
hovedsponsoren har nogle klare forventninger til anvendelse af sit sponsorat. I relation
hertil vil bestyrelsen anvende hovedsponsoratet med 75% på talentudviklingen og 25% på
bredden/sammenhængskraften i klubben.
Bestyrelsen efterlyste endvidere et aftalepapir omkring erhvervsnetværket og herunder
Todi Jönssons engagement.
• Situationen i mikroårgangene. Flere årgangstrænere er stoppet ved sæsonens afslutning
(2010, 2011 og 2012) og samtidigt kan konstateres, at for mange forældretrænere ikke
bidrager jævnligt, men kun lejlighedsvist. Årgangstrænerne har således trukket et stort læs,
hvilket gør nogle årgange mere sårbare end andre (2010 og 2012). Susanne vil efter
sommerferien være mere omkring årgangen 2012-14 med henblik på at engagere
forældretrænere i større omfang.
• Elmars afgang. Thomas Elmar har kort før bestyrelsesmødet opsagt sit engagement i HUI.
Bestyrelsen udtrykte deres anerkendelse af Thomas Elmars indsats i HUI. Opsigelsen vil få
konsekvenser for tre områder; HUI licens, U10 og den sportslige administration. Fsva de to
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første områder vil bestyrelsen m.fl. arbejde med løsninger gennem sommerferien. Til
løsning af den sportslige administration har bestyrelsen engageret Henrik Lange Andersen,
som allerede er kendt i klubben som klubdommer.
Honorering af ungtrænere i forbindelse med stævner. Bestyrelsen drøftede kort
problematikken og understregede, at ungtræneres opgave er primært at deltage i
træningen. I de situationer, hvor ungtræneren reelt er cheftræner for holdet, må der findes
en konkret, individuel løsning.

3. Orientering
• Aktivitetsudvalget orienterede dels om erfaringerne med tirsdagsgrill og
afslutningsarrrangementet, dels om status med DGI campen.
Udvalget vil fortsætte med tirsdagsgrill efter sommerferien, da det hidtidige forløb har
været yderst tilfredsstillende og opleves som et populært initiativ af medlemmerne.
• Trænermøde. Forud for bestyrelsesmødet afholdtes et møde mellem trænere og
bestyrelsen. Mødet blev indkaldt med kort varsel, hvorfor deltagelsen ikke var specielt stor.
Diskussionslysten var stor og bestyrelsen havde en positiv oplevelse af mødet og vil
planlægge tilsvarende arrangementer i efteråret.
I tilslutning hertil vil bestyrelsen arrangere forældremøder og endeligt vil der tidligt i
efterårssæsonen blive planlagt et holdledermøde.
4. Eventuelt
• Med henblik på fremtidige investeringer i Idrætsparken ønskes et katalog over
småforbedringer. Input sendes til formanden.
• Status på HUI akademi blev kort berørt.
• DGI camp. Status på opmåling var ukendt, hvilket ikke er tilfredsstillende så kort før
afvikling af campen
Næste møde:
Tirsdag den 13/8 kl. 1900

For referatet
Bent Fabricius
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