HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

29. april 2020
BESTYRELSESMØDE
den 28. april 2020
Afholdt som videomøde

Deltagere: Bo Rømer, Thomas Sjøgreen, Katja Loran, Susanne Bjerre, Thomas Schnoor og Bent
Fabricius.
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referat fra møde den 31. marts 2020 blev godkendt.
2. Emner til beslutning
Bestyrelsen besluttede at næste bestyrelsesmøder afholdes den 26. maj kl. 1900. Åbnes der op for
fodboldtræning 11. maj afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde 12. maj kl. 1900.
Udkast til sponsorstrategi blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen.
Der oprettes en mappe delt af bestyrelsen til HUI dokumenter
3. Punkter til drøftelse
Corona og HUI
Bestyrelsen drøftede situationen. HUI fortsatte arbejde beror på flg.:
•
•
•
•
•

Sundhedsmyndighederne, Unionen og kommunens anbefalinger følges fuldt ud.
Åbnes der op for opstart af konkrete årgange, gælder det alle hold i årgangen.
Med baggrund i sundhedsmyndighedernes nuværende anbefalinger om antal og afstand
udarbejdes træningsprogrammer af Dohm, Gamst og Floor samt af U16- seniorsegmentet.
Yderlig forskydning i træningstider overvejes.
Tillige udarbejdes af samme personkreds plan for placering på areal samt adgangsveje til
respektive baneafsnit, således afstandskravene fortsat kan opretholdes
Samme personkreds udarbejder plan for afhentning af materialer i container og kælder
under hensyntagen til afstandskrav og rengøring af træningsmaterialer.

Ovenstående skal ligge klar til en evt. åbning efter 10. maj
4. Orientering
Klubhus
Flere møder afholdt med kommunen. Husets størrelse er efter genberegning af økonomien øget
fra 725 til 900 m2
Gamle klublokale og kælder bevares indtil trægulvshal etableres, hvorfor faciliteterne der fortsat
påtænkes anvendt.
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HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

Regnskab 1/1 – 28/4
Kassereren fremlagde regnskab for perioden 1/1 – 28/4 2020. I forhold til seneste
bestyrelsesmøde, er der ikke sket de store ændringer, idet manglende indtægter fra pigecampen
endnu ikke er slået igennem i regnskabet.
Ind- og udbetalinger er stort set gået i stå.
Kassereren var lettere bekymret for sponsorområdet, hvor en række fakturaer hidrørende fra bl.a
sponsering af tøj til forskellige hold endnu ikke var blevet betalt. Endeligt nævnte kassereren af i
forhold til to større rejser er der nu afsendt de nødvendige betalingsoplysninger således de
indbetalte beløb kan refunderes til HUI. Der er samlet tale om ca 170.000. Når beløbene er
modtaget returneres forældrenes indbetalinger.
4. Eventuelt
• Kulturdagen er aflyst.
• Sjælsø rundt er aflyst, hvillet medfører en manglende indtjening på ca . 6000.
• Formanden m.fl. får jævnlige mails/opringninger om træning på banen – også af spillere fra
andre klubber. Fsva fremmede klubber kontaktes de øjeblikkeligt, således træningen kan
stoppes. Fsva egne trænere bedes de om at stoppe træning øjeblikkeligt. At man så
samtidigt kan se masser af børn, unge og voksne, der løber rundt på banerne, som
samtidigt er lukket for organiseret træning, giver anledning til nogen snak. Håndtering af
disse er kommunens/politiets opgave.

5. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 26. maj kl. 1900

For referatet
Bent Fabricius
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