HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

9. september 2020
BESTYRELSESMØDE
den 19. august 2020

Deltagere: Bo Rømer, Katja Loran, Susanne Bjerre, Thomas Schnoor og Bent Fabricius.
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referat fra møde den 24. juni 2020 blev godkendt.
2. Emner til beslutning
Bestyrelsen besluttede at næste bestyrelsesmøder afholdes den 20. oktober kl. 1900
Bestyrelsens mødevirksomhed
Bestyrelsen drøftede generelt indholdet af bestyrelsesmøderne og konstaterede, at der ofte blev
fokuseret meget på driftsmæssige problemstillinger, hvilket bl.a. hidrørte fra det forhold, at flere
bestyrelsesmedlemmer løser driftsmæssige opgaver i klubben. Med baggrund i denne
konstatering drøftede bestyrelsen, hvorvidt dette skulle fortsættes eller om bestyrelsen i højere
grad alene skal fokusere på de overordnede linjer i klubben; strategi, økonomi og lign.
Bestyrelsen besluttede at bestyrelsens fokus skal være på de overordnede linjer i klubben. Ud over
de nævnet områder; strategi, økonomi og lign. besluttede bestyrelsen at ansættelse af
sportschefer er bestyrelsens ansvar og herunder tillige udvikling af disse.
Bestyrelsens mødefrekvens reduceres til et møde ca. hver anden måned.
Behovet for koordinering af driftsemner ændres ikke gennem denne beslutning. Bestyrelsen
pålagde derfor driftsudvalget at genoptage sin virksomhed og i en struktureret form fremsende
referat til bestyrelsen, således bestyrelsen fortsat har indsigt i klubbens drift. Ligeledes forventer
bestyrelsen at øvrige udvalg i klubben sender referater til bestyrelsen.
Ansvarsfordeling i HUI (hvem, gør hvad?
Med ovenstående beslutning ville bestyrelsen ikke fokusere på dette spørgsmål, idet det primært
henføres til udvalgene; driftsudvalget, pigeudvalget, breddeudvalget, talentudvalget,
budgetudvalget (midlertidigt nedsat).
3. Økonomi
Kassereren gennemgik regnskab pr 1. august 2020. Regnskabet er tilfredsstillende men reflekterer
umiddelbart et betydeligt fald i indtægter og tilsvarende i omkostningerne. Pt. er det
forventningen at året lander med et plus på ca 60.000.
4. Budget 2021
Bestyrelsen drøftede kort emnet og henviste det til yderlig behandling i budgetudvalget.
5. Eventuelt
Nil
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6. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 20. oktober kl. 1900

For referatet
Bent Fabricius

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

