HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

17. september 2019
BESTYRELSESMØDE
den 11. september 2019

Deltagere: Bo Rømer, Thomas Sjøgreen, Katja Loran, Peter Pico Geerdsen og Bent Fabricius.
Inviterede gæster: Morten Schultz og Henrik Lange Andersen.
1. Orientering ved den sportslige administrator Henrik Lange Andersen
Henrik Lange Andersen gennemgik sine arbejdsopgaver, som han så dem, herunder prioritering af
opgaverne. Udarbejdelse af kampplaner blev udarbejdet af Katja Loran, fordeling af træningstiderog baner foregik i et samarbejde mellem Katja Loran og Henrik, medens Susanne tog sig af
indendørstiderne. En større opgave var det få skabt et overblik over træner og lederområdet. Klub
Office rummer oversigter over trænere og ledere, men der fra og til at have et overblik over den
konkrete situation på et hold/årgang var der et stykke vej. Ydermere så han det som sin opgave, at
holde styr på indgåede aftaler, herunder deres varighed, således klubben ikke i sidste øjeblik enten
skulle forny en aftale eller finde en ny træner. Endeligt så han det også som sin opgave, at deltage
i samtaler med trænerne. Med andre ord så han også sin opgave som HR chef i klubben.
2. Emner til beslutning
Forslag til mødedato i oktober: Bestyrelsen godkendte den onsdag den 23. oktober som næste
mødedato.
3. Emner til drøftelse
• Strategi 2025. Bestyrelsen fortsatte drøftelserne omkring HUI strategi og de mange
delopgaver. Opgaverne blev prioriteret. Endvidere var bestyrelsen enig i, at det konkrete
detailarbejde med de forskellige opgaver ikke skal foregå under bestyrelsesmøderne.
Opgaverne skal således delegeres til udvalg eller personer. Fsva sportslige opgaver er de
delegeret til kassereren, der i sin egenskab af medlem af talentudvalget vil forfølge
løsningen af disse opgaver i regi af talentudvalget.
Bestyrelsen kunne også konstatere at flere opgaver var færdigbehandlet; Etablering af ny
hjemmeside eller nær færdiggørelse; Erhvervsnetværk.
Den vigtigste opgave på den korte bane er at identificere en person, der kan være
tovholder – sportsligt og administrativt – på mikroårgangene.
• Budget: Der nedsættes en lille udvalg med Katja, Peter og Henrik, der skal udarbejde et
mere detaljeret budget med henblik på at skabe et overblik på afdelingsniveau, der kan
skabe en bedre styring af klubbens økonomi og som kan fastsætte rammer for afdelingerne
inden for hvilke de frit kan arbejde.
• Økonomi. Kassereren oplyste, at den samlede kontingentindtægt var noget lavere end
budgetteret. En analyse af til og afgang af medlemmer gennem 2018 og tilsvarende
periode i 2019 viser en nedgang i medlemstallet, der kan forklare en del af nedgangen i
kontingentindtægterne. Kassereren fortsætter analysearbejdet, men sammenligning
mellem 2018 og 2019 vanskeliggøres ved ændret opkrævningsmetode
(faktura/Betalingsservice i 2018 og kortbetaling i 2019), hvilket også betyder et ændret
betalingsmønster og et ændret flow i udmeldelserne. Hvor skyldige beløb fra op til 200-250
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restanter langsomt blev indbetalt/subsidiært medlemmet blev udmeldt gennem halvåret,
viser opkrævningerne i august 2029, at der kun er 50 restanter. Med andre ord er antallet
af restanter voldsomt reduceret, men en konsekvens er også flere udmeldelser i august
end i 2018, hvor udmeldelserne givetvis er fordelt på hele 2. halvår 2018.
Kassereren fremlagde et regnskab pr. 1/9 2019 og en her til knyttet prognose, hvor den
lavere kontingentindtægt er indregnet. Prognosen udviser et beskedent underskud,
hvorfor kassereren ikke på nuværende tidspunkt vil anbefale korrigerende
foranstaltninger.
Erhvervsnetværk. Aftaler relateret til netværket blev fremlagt til bestyrelsens godkendelse.
Bestyrelsen havde ikke substantielle bemærkninger til aftalerne, der skønnes at sikre
klubben mod uforudsete omkostninger i relation til etablering og drift af erhvervsnetværk.
Aftalerne fremsendes til Robert og Todis kommentering, således de første aftaler kan
tegnes pr. 1. oktober.

4. Orientering
• Indrangering. Bo deltog i møde i SBU regi omkring indrangering af ungdomshold. Gennem
årene har klubben lejlighedsvis ikke fået de indrangeringer, klubben mente sig berettiget
til. Hvorfor er uklart og bunder i bl.a. subjektive kriterier, der kan udlægges på mange
måder og som i værste fald danner grundlag for mistanke om ”urent trav”, hvor andre
interesser spiller ind. HUI havde derfor udarbejdet et oplæg, der alene bygger på objektive
kriterier. Under mødet i SBU kunne Bo konstatere, at der blev lyttet til HUI synspunkter og
han fornemmede fra flere deltagere, at der står respekt omkring udviklingen i HUI blandt
mange klubber. Omkring indrangering var der lydhørhed for at skrue ned for subjektive
kriterier og i stedet anvende flere objektive kriterier. Med baggrund i mødet, hvorfra HUI
har modtaget et referat, vil administrationen udarbejde et forslag til SBU bestyrelse.
Efterfølgende skal sagen drøftes med KBU, da indrangeringen omfatter både SBU og KBU
områder.
• DBU auditering. DBU afholder årligt et møde, hvor klubben auditeres med henblik på en
kommende ansøgning om licens. Der er to overordnede forhold, der skal opfyldes for at få
en licens; de formelle krav, jf licensmanualen, og dernæst de uformelle, som reelt er et
besøg (auditering), der skal vurdere, hvorvidt klubben reelt lever op til kravene. I mødet
deltog fra HUI; Carsten, Christian, Tom, Bo (i en del af mødet) og Bent. Det er vurderingen,
at besøget forløb tilfredsstillende og at klubben - under forudsætning af, at de objektive
krav overholdes – også vil blive licensklub i sæson 2020-21.
5. Eventuelt
• Akademibetaling. Bestyrelsen kom kort ind på HUI akademi og betaling for deltagelse. Der
arbejdes med projektet, som søsættes fra januar 2020
• Løbe- og fredagstræning. Der mangler information om individuel træning. Specielt for de
nye årgange som omfattes af dele heraf, som fx 2008 og løbetræning.
• Ny kollektion fra NIKE. Hvert tredje år ændrer NIKE i tøjdesignet. Konkret vil den nye
træningsjakke have en hel lynlås i stedet for, at der kun er lynlås 10 – 15 cm. Der vil således
kunne blive et problem med sponsorlogoer. Bestyrelsen fandt, at det væsentligste er
farven, som skal holde sig til HUI blå/røde farver.
• Gymnasiekamp. En gymnasiekamp i Hørsholm Idrætspark resulterede i en aflyst U17-2
kamp. Flere har efterlyst bestyrelsens holdning til fremtidige gymnasiekampe. Bestyrelsen
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bemærker, at Hørsholm Idrætspark disponeres af kommunen og HUI er blot en af flere
brugere i idrætsparken. HUI har således ingen som helst indflydelse på, om der afvikles en
gymnasiekamp. Dernæst kan overvejes, om HUI spillere, der valgte at deltage i
gymnasiekamppen fremfor U17-2 kampen skal idømmes en form for sanktion. Hertil er
bestyrelsens vurdering, at dette med nogen sandsynlighed vil få nogle spillere til at
fravælge HUI. Bestyrelsen anerkender, at gymnasiekampen er en traditionskamp, der
gennemføres årligt. I stedet for at bekæmpe den, bør klubben omfavne den. Tidlig dialog
om kampens afvikling vil kunne muliggøren en justering i turneringskampene på samme
dag. HUI bør endvidere overveje om klubben kan støtte op om kampen, og herigennem
forsøge at få flere medlemmer i det alderssegment, som er vanskeligt at fastholde.
Næste møde:
Onsdag den 23. oktober kl. 1900

For referatet
Bent Fabricius
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