HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

1. april 2020
BESTYRELSESMØDE
den 31. marts 2020
Afholdt som videomøde

Deltagere: Bo Rømer, Thomas Sjøgreen, Katja Loran, Susanne Bjerre, Peter Pico Geerdsen og Bent
Fabricius.
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referat fra møde den 18. februar 2020 blev godkendt.
2. Emner til beslutning
Bestyrelsen besluttede at næste bestyrelsesmøder fortsat afholdes den 28. april.
3. Punkter til drøftelse
Covid-19
Bestyrelsen drøftede kort status for HUI som konsekvens af Covid-19. Varighed af lukning af
fodboldaktiviterne er ukendt, idet bestyrelsen dog havde noteret sig Statsministerens udmelding
om trinvis genåbning af samfundet. Hvorom alt er følger HUI vejledningerne fra SBU/DIF.
I ugen op til Påske læges et opslag på de sociale medier om status.
Pigecamp
Pigecampen blev aflyst kort efter nedlukningen af samfundet. Hvorvidt pigecampen kan afholdes
på et andet tidspunkt og måske i en anden form overvejes i pigeudvalget, men i realiteten er der
ikke mange åbne terminer i kalenderen. Fsva økonomien var pigecampen budgetteret til et
overskud på 150.000. I stedet bliver der nogle beskedne omkostninger, idet det heldigvis er
lykkedes at frigøre sig fra øvrige omkostninger.
Rejser; pigeafdelingen og årg 2007 samt pinsestævnet for 2008 og 2009.
Pigeafdelingens rejse forventes aflyst, men arrangøren har endnu ikke officielt aflyst stævnet.
Aflyser HUI skal der betales et gebyr.
Årg 2007 drenge rejse er annulleret.
Aflysningerne burde ikke have betydning for klubbens økonomi, da rejserne er
omkostningsneutrale for klubben. Fsva 2007 har klubben dog lagt ca 60.000 ud for årgangen.
Opkrævning af den resterende rate fra drengene blev sat i stå, da Covid -19 klart indikerede en
aflysning.
Både pigeafdelingen og årg. 2007 afventer tilbagebetaling fra arrangørerne.
Pinsestævnet for 2008 og 2009 forventes stadig gennemført, men Katja har aftalt med arrangøren,
at deltagerbetaling udskydes til ultimo april/primo maj.
Regnskab for 1. kvartal
Kassereren fremlagde et regnskab for 1. kvartal, der følger tidligere års ind- og udgiftsforløb.
Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger.
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Prognose 2020
Kassereren fremlagde en detaljeret prognose for 2020. I prognosen var der især fokus på
indtægtssiden, hvor posterne var genberegnet ud fra dels det fremlagte regnskab, dels de kendte
og forventede konsekvenser af Covid-19, som fx aflysning af pigecamp. Covid-19 har endvidere
vanskeliggjort tegning af sponsorater til erhvervsnetværket. Ud fra et forsigtighedsprincip er
sponsorater i erhvervsnetværket udgået af prognosen. Herudover er der nogle justeringer fsva
tilskud fra støtteforeninger.
Bestyrelsen drøftede kontingent og herunder om der skal ske et nedslag i kontingentet svarende
til den periode klubben nedlukkes. DIF har udsendt klare retningslinjer for området, hvor der
påpeges, at kontingent er en betaling for et medlemskab og ikke for et bestemt antal aktiviteter.
Bestyrelsen er enige heri, men vil dog ved aflæggelse af årsregnskabet for 2020 vurdere, om der er
belæg for en midlertidig reduktion i kontingentet for foråret 2021, såfremt regnskabet udviser et
noget større overskud end i det fremlagte budget på generalforsamlingen.
Bestyrelsen drøftede sponsorater generelt og mulighederne for at tegne sponsorater ved siden af
erhvervsnetværket og hovedsponsors sponsorat. Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes en
sponsorstrategi, hvor i indgår de forskellige typer af sponsorater og evt. sammenhænge her
imellem; holdsponsorater, hovedsponsorat, erhvervsnetværket og andre sponsorater til klubben.
Katja og Peter Pico aktion.
Fsva omkostningssiden er prognosen justeret fsva pigecampens aflysning og endvidere er
dommeromkostninger nedjusteret med 10.000. Øvrige poster er uændrede. På trænersiden
forventes dog besparelser.
Bestyrelsen drøftede trænerområdet. Ungtrænere er honoreret pr. træningspas og kan følgelig
ikke modtage honorering, når de ikke er på træningsbanen. Fsva trænere på længerevarende
aftaler er det ligeledes bestyrelsens opfattelse, at da de modtager godtgørelse jf. skattevæsenets
regler, er det en klar forudsætning, at de reelt er på træningsbanen, såfremt de skal kunne
modtage godtgørelse.
Den fremlagte prognose udviser et underskud på ca 75.000.
Budget 2021
I fortsættelse af beslutning på forrige bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen kort, hvorledes de
forskellige udvalg kan involveres i budgetprocessen, således der dels bliver en bedre forståelse for
klubbens økonomi, dels opnås et medansvar for budgettet og dermed også for dets afvikling.
AG budget er næsten færdigt med sit arbejde, idet der mangler nogle enkelte oplysninger fra
kassereren, der forventes indarbejdet i det generelle budget inden Påske.

............................................................
Hørsholm Idrætspark - Stadion Allé 5 – 2960 Rungsted Kyst – www.hui-fodbold.dk - Kontonr.: 1329 - 0721 111 962

HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
4. Eventuelt
 HUI deltage i Kulturdagen. Ja. Deltagelsen giver ikke mange nye medlemmer, men
klubbens deltagelse bør også anskues med en politisk vinkel. HUI kommer, når kommunen
kalder.
 HUI deltage i Sjælsø Rundt?. Ja.
 Klubhus. Med baggrund i seneste møde i AG/Klubhus blev der kort orienteret om status.
 Forsikringer. Der arbejdes med at skabe et overblik over, hvilke forsikringer, der reelt er
gældende for bla. HUI fodbold. Sagen forelægges bestyrelsen, når de sidste detaljer er
afklaret.
5. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 28. april kl. 1900

For referatet
Bent Fabricius
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