HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

8. juni 2020
BESTYRELSESMØDE
den 26. maj 2020
Afholdt som videomøde

Deltagere: Bo Rømer, Thomas Sjøgreen (forlod mødet under pkt. 4, sponsorområdet)), Katja
Loran, Susanne Bjerre, Thomas Schnoor, Peter Pico Geerdsen og Bent Fabricius.
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referat fra møde den 29. april 2020 blev godkendt.
2. Emner til beslutning
Bestyrelsen besluttede at næste bestyrelsesmøder afholdes den 24. juni kl. 1900
3. Punkter til drøftelse
Corona og HUI
13. maj åbnede banerne igen for træning. Et team med Katja Loran i spidsen planlagde
genåbningen af HUI, herunder kommunikationsaktiviteterne.
Kravene fra de sundhedsfaglige myndigheder og DBU nødvendiggjorde at træningen foregik på 5mands baner med maksimalt 10 personer på hver bane. Ydermere skulle hele
materialesituationen håndteres, da der ikke generelt blev åbnet op for klubhusfaciliteterne.
Herudover havde sportscheferne planlagt træningsøvelser, der passede til vilkårene.
Generelt er det opfattelsen, at opstarten var vellykket.
Senest er der i baneplanen indarbejdet træningsbaner til ishockys træningsbehov.
Senest 8. juni bliver der forhåbentligt åbnet op for forsamlinger på 30-50 personer, hvilket betyder
en ændret baneplan og forhåbentligt åbner det også op for kampe igen.
DGI camp, afslutningsarrangement og evt. andre aktiviteter i sommeren
Planlægningen af DGI camp kører på lavt plus, da det endnu er uvist om campen kan gennemføres.
Det samme gælder andre aktiviteter hen over sommeren. Fsva afslutningsarrangementet er det
ligeledes et spørgsmål, om den generelle træning planlægges gennemført ind i juli måned.
4. Orientering
Eksterne aktører i Idrætsparken; SoccerBasics, Soccerskills og futsal camps
Bestyrelsen drøftede kort vilkårene for eksterne aktører i Hørsholm Idrætspark. Det er Hørsholm
Idrætspark, der giver tilladelse til at eksterne aktører anvender kommunale anlæg, idet dog
eksterne aktører, der er knyttet op til HUI, normalt har adgang.
For nuværende har en række aktører planlagt aktiviteter i Idrætsparken. På den ene side er det
positivt med de mange tilbud til klubbens medlemmer, men på den anden side kan der være en
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konkurrence for HUI egne aktiviteter. Det er vigtigt at eksterne aktørers aktiviteter koordineres
med HUI Katja Loran.
Sponsorområdet
Bestyrelsen drøftede en række aspekter i forhold til sponsorstartegien, hovedsponsoratet,
erhvervsnetværket samt en del ubetalte sponsorfakturaer
Økonomi mm
Kassereren gennemgik kort udviklingen i klubbens likviditet fra januar til og med april måned.
Likviditeten er henset til situationen tilfredsstillende. Endvidere gennemgik kassereren prognose
for 2020, der udviser et underskud på 119.000 i stedet for som budgetteret et overskud på
127.000. Der er imidlertid en række forudsætninger, som kan påvirke det endelige regnskab i
begge retninger. Bliver der fx afviklet en DGI camp. Modtager klubben tilskud fra DIF/DGI Corona
Hjælpepakken, hvor klubben har søgt støtte.
Afslutningsvist fremlagde kassereren en oversigt over ubetalte sponsorfakturaer.

5. Eventuelt
Katja nævnte tilbud om at købe en DGI Pannabane til en forventet lav pris. [Efterfølgende viste det
sig at være en flexbane til ca 25.000, som der er blevet takket nej til].
6. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 24. juni kl. 1900 (fysisk møde i klubhuset)

For referatet
Bent Fabricius
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