HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

10. juli 2020
BESTYRELSESMØDE
den 24. juni 2020

Deltagere: Bo Rømer, Katja Loran, Susanne Bjerre, Peter Pico Geerdsen og Bent Fabricius.
1. Orientering ved Robert Hein
Robert gennemgik status i arbejdet med erhvervsnetværket.
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referat fra møde den 26. maj 2020 blev godkendt.
3. Emner til beslutning
Bestyrelsen besluttede at næste bestyrelsesmøder afholdes den 18. august kl. 1900
4. Punkter til drøftelse
Corona og HUI
Forsamlingsforbuddet blev i juni løftet til 50 personer, hvorefter klubben generelt er overgået til
normal træning, idet der dog fortsat er begrænsninger på antallet af personer i
omklædningsrummene.
5. DGI camp, afslutningsarrangement og evt. andre aktiviteter i sommeren
Umiddelbart efter seneste bestyrelsesmøder blev det muligt at gennemføre DGI camp med
enkelte begrænsninger. Overnatning var ikke muligt, hvorfor deltagerprisen tilsvarende måtte
reduceres.
Tilmeldingen til campen er særdeles tilfredsstillende, således det maksimale loft nås.
Fsva afslutningsarrangementet afvikles dette ikke, idet der dog købes pokaler til årgangene, der
hver for sig gennemføres en slags afslutning
Medio juli planlægges en mini camp for piger over to dages varighed
6. Akademiplan
En plan for et akademi blev fremlagt til godkendelse. Planen rummer i sin essens de mange
forskellige nuværende individuelle træningstilbud, inkl. enkelte nye elementer samlet i en
detaljeringspakke, hvor deltagerne ved tilmelding forpligter sig til at deltage i et halvt år. Prisen
kommer til at ligge i nærheden af den nuværende pris, drengene betaler. Af ændringer bliver især
en opstramning af sammensætning af holdene, således springet mellem deltagernes kompetencer
ikke bliver for stort og der vil endvidere i større udstrækning blive fokuseret på trænernes
kompetencer.
Deltagelse er fortsat frivillig og alle kan i princippet tilmelde sig, idet der kun oprettes hold på de
forskellige kompetenceniveauer, såfremt der er tilstrækkeligt med deltagere.
Bestyrelsen godkendte oplægget.
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7. Økonomi, herunder forslag om ensretning af aflønning af ungtrænere i pige- og
drengeafdelingerne
Kassereren gennemgik kort et regnskab, der udviste et større overskud, medens prognosen for
hele året fortsat udviser et pænt underskud. I prognosen indgår ikke et evt. overskud fra DGI
campen, ligesom evt. tilbagebetaling af et større indbetalt beløb til 2007 Holllands rejse endnu er
usikkert.
Endeligt har klubben søgt om midler fra DIF/DGI Coronapuljen, hvor beslutning endnu udestår.
Klubbens likviditet er pt særdeles tilfredsstillende.
Harmonisering mellem pige- og drengeafdelingerne fsva ungtrænere blev drøftet. Forskellen er
alene honorering af ungtrænere over 18 år, hvor der i drengeafdelingen ikke skelnes mellem om
ungtræneren er over eller under 18. Generelt konkurrerer klubben med en række arbejdspladser
om de unges ”arbejde” og da ”arbejdet” i HUI kun er af få timers varighed sammenholdt med fx et
tjenerjob mister klubben ofte ungtrænere. Bestyrelsen besluttede, at der fsva ungtrænere over 18
år skal anvendes samme timesats som i pigeafdelingen.
8. Etablering af nye senior, OB og veteranhold
Med kun et seniorhold i Sjællandserien og to lukkede Old Boys hold er det svært at modtage nye
medlemmer i disse aldersklasser. Bestyrelsen drøftede problematikken og så ikke anden udvej end
at samle de nye medlemmer på ventelisten indtil der var tilstrækkeligt mange til at etablere som
minimum et -mands hold.
9. Eventuelt
Nil
10. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 18. august kl. 1900 (fysisk møde i klubhuset)

For referatet
Bent Fabricius
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