HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

26. februar 2020
BESTYRELSESMØDE
den 18. februar 2020

Deltagere: Bo Rømer, Thomas Sjøgreen, Katja Loran, Susanne Bjerre, Peter Pico Geerdsen og Bent
Fabricius.

1. Erhvervsnetværk og klubhus.
Robert Hein gennemgik status for erhvervsnetværket og arbejdet med klubhuset.
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referat fra møde den 15. januar 2020 blev godkendt.
2. Emner til beslutning
Bestyrelsen besluttede at de to næste bestyrelsesmøder afholdes den 24. marts og 28. april.
Bestyrelsen besluttede at etablere et breddeudvalg, hvor i indgår Malene Ehrenskiold og Susanne
Bjerre. Udvalget vil til næste bestyrelsesmøde udarbejde en beskrivelse af udvalgets formål og
opgaver mhp en drøftelse.
Regnskab 2019. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt af bestyrelsen.
3. Punkter til drøftelse
Generalforsamling:
• Der er ikke indkommet yderligere emner til bestyrelsen
• Bestyrelsen drøftede formandens beretning og understregede at akademi og
erhvervsnetværk skal nævnes.
• Bestyrelsen drøftede budget 2020. Det fremlagte budget blev godkendt. Bestyrelsen
besluttede at opstarte processen omkring budget 2021 påbegyndes i oktober 2020.
Medlemsområdet. Bestyrelsen drøftede på ny medlemsområdet og besluttede, at der skal sættes
et øget fokus på området og at emnet således sættes på dagsordenen på hvert andet
bestyrelsesmøde.
Med etableringen af et breddeudvalg og initiativerne på børneområdet fandt bestyrelsen det
naturligt, at både breddeudvalget og børnefodboldsinitiativet skal fokusere på fastholdelse og på
sigt på rekruttering. Bestyrelsen opfordrer begge til at have fokus på dette område gennem 2020
og således medvirke til en medlemsfremgang på 75-100 medlemmer i 2020
HUI legatet og flygtninge. Kommunens pulje til støtte af fritidsaktiviteter for flygtninge er ophørt
med udgangen af 2019 og ydermere løb puljen tør for penge i løbet af efteråret, hvorfor HUI
ansøgning om midler (ca 16000) til dækning af kontingent for flygtninge i efteråret 2019 ikke
kunne bevilges.
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Bestyrelsen besluttede at de nuværende flygtningebørn fortsætter som medlemmer gennem
2020. Fremover optages alene flygtningebørn som betalende medlemmer. Bestyrelsen vil
revurdere situationen ultimo 2020.
Fsva HUI legat besluttede bestyrelsen, at der fra sommeren 2020 skal være egenbetaling på 250
halvårligt samt at legatet maksimalt ydes i 3 år
E-sport i HUI. Bestyrelsen drøftede kort projektet, der er er funderet i U15. HUI Banko
Støtteforening støtter med 5000, hvilket dækker omkostningerne til indkøb af udstyr via DBU.
Bestyrelsen gennemgik kort bemanding og status i de etablerede udvalg; Aktivitetsudvalget,
talentudvalget, breddeudvalget, driftsudvalget, mikroudvalget, pigeudvalget og
kommunikationsudvalget. Med baggrund i udvalgenes aktiviteter besluttedes at nedlægge
mikroudvalget. Når initiativer på børneområdet er udrullet, vil et nyt udvalg forventeligt blive
etableret.
Sponsorudvalg etableres: Katja og Thomas. Sammenhæng til erhvervsnetværk/Greenwork skal
drøftes.
Stævnebudget. Bestyrelsen godkendte et fremlagt stævnebudget for 2020.
Klubkursus C- kurser. Med henblik på dels at højne uddannelsesniveauet blandt forældre -og
ungtrænere, dels i større udstrækning at kunne rekruttere cheftrænere blandt klubbens
ungtrænere besluttede bestyrelsen at fortsætte kursusindsatsen fra 2019 ved at afvikle et C1
klubkursus i 2020.
Målmandstræning i HUI. Bestyrelsen drøftede kort målmandsområdet..
Børnemanager. Bestyrelsen drøftede området.
4. Orientering
DBU udviklingskonference. Formanden orienterede om konferencen, hvor Carsten Dohm og han
deltog. Konferencens tema var ”Fodbolddanmark vil sammen udvikle børnefodbolden”.
Konferencen blev afviklet i en positiv ånd og med en større åbenhed mellem klubberne end
normalt set. Gennem konferencen blev afviklet flere indlæg – også særdeles kritiske indlæg over
for DBU måde at drive fodbold på.
DBU strategigruppe vil med baggrund i bla. indlæg og drøftelser under konferencen arbejde videre
med et kommende strategioplæg på børnefodbolden, der efter planen skal præsenteres i
sommeren 2020. Forinden vil der dog blive indkaldt til yderligere hørings- og dialogmøder mm
SBU repræsentantskabsmøde/SBU temamøde.
Kassereren deltog i møderne. Fsva repræsentantskabsmødet var der intet at rapportere, idet der
dog i kulisserne arbejdes med en større reorganisering af lokalunionsstrukturen i Danmark.
Således påtænkes en organisation med et DBU bredde (modsvarende til Divisionsforeningen) og
herunder henholdsvis DBU Bredde Øst (omfattende Sjælland, København mm) og DBU Bredde
Vest (Jylland og Fyn). Herunder etableres lokalkontorer. For HUI vil det især betyde at klubbens
hold i turneringssammenhæng vil møde betydeligt flere hold fra København end tidligere.
Herudover kan det befrygtes, at de nuværende lokalunioners stærke fokus på klubbernes behov
bliver afløst af en fokus på mere overordnede strategiske og politiske forhold, der ikke
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umiddelbart kommer klubberne til gode. Om dette ligefrem kan medføre, at økonomi flyttes fra
det, der foregår på banerne, til det politiske niveau er pt. usikkert.
Temamødet havde som overordnet fokus: Hvor skal breddefodbolden hen.
Licensansøgning. Ansøgning skal fremsendes den 2/3 og udarbejdelse af ansøgning pågår
planmæssigt.
5. Eventuelt
•

•
•
•
•
•
•
•

Hvad er god børnetræning? – og hvordan løfter vi niveauet i træningen? - det er de helt
centrale spørgsmål, når DBU Sjælland inviterer til børnetrænerseminar fredag d. 13. marts i
lokalerne hos Taastrup FC. HUI deltage?
Fastholdelse af pigespillere via positiv kommunikation med spillere og forældre. Et
Pige/Kvinde seminar: En inspirations- og udviklingsaften for både trænere og ledere i
pigefodbolden den 27. marts. HUI deltage?
HUIs Venner har støttet med 7.335 til spillerbeklædning til U15B. Drengene selv bidrager
med 1900.
HUIs Banko Venner har støttet med 65.000 til, e-sport (5000), materialer (200 bolde –
26.000 + 30.000 til endnu ikke specificerede materialer) og 400 i tilskud til en spillers
deltagelse i holdets to større stævner i foråret.
HUI har modtaget national træningskompensation fra DBU for Tobias Juul på 5.628.
Branding items via webshop. Månedligt udsalg. Thomas vil gerne stå for det en gang om
måneden.
Nye bolde. Nogen klager allerede over boldene.
Peter: Aktiviteter i pigeafdelingen. Pigeudvalget har udarbejdet en hjemmeside hvor
forældre kan byde ind med at løse frivillige opgaver.

6. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 24. marts kl. 1900
Mødet fokuserer på
HUI børnefodbold, hvor til Andreas Floor og Christian Gamst og
Bredde i ungdommen, hvortil Malene Ehrenskiöld inviteres.

For referatet
Bent Fabricius
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