HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

3. november 2020
BESTYRELSESMØDE
den 20. oktober 2020

Deltagere: Bo Rømer, Katja Loran, Susanne Bjerre, Thomas Schnoor, Peter Pico
Geerdsen og Bent Fabricius.
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referat fra møde den 19. august 2020 blev godkendt.
2. Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen besluttede, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. december kl. 1830
3. DGI camp 2021
Bestyrelsen besluttede at afvikle DGI camp i 2021 under ledelse af Katja Loran og
Frederik Kobberup.
4. HUI strategi 2021-2026
Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af rulning af strategiplanen til 2026.
Flg. områdes indarbejdes i planen:
• Økonomi 2 *licens/2. division
• 2. Division/Juridisk konstruktion
Bestyrelsen besluttede endvidere, at strategiplanen drøftes på et fællesmøde, hvor i
deltager bestyrelse og talentudvalg.
5. Trænerfest
Med baggrund i en henvendelse fra en leder i klubben om midler til et trænerarrangement i
en afdeling i drengeafdelingen besluttede bestyrelsen at arrangere en træner-/lederfest.
Henset til Coronaen planlægges på en dato tæt på sommeren 2021. Fx i Cirkusteltet forud
for DGI campen.
Festudvalg: Aktivitetsudvalget
Katja orienterer pgl. holdleder.
6. Økonomi
Kassereren gennemgik regnskab pr 1. oktober 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 110.000.
7. Driftsudvalgets seneste rapportering
Bestyrelsen fandt den dækkende.
8. Drøftelse med Christian Mouroux
Christian Mouroux gav en orientering om sit segment U16-senior.
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9. Struktur i klubben og herunder breddeudvalget
Bestyrelsen drøftede et fremlagt forslag til justering af strukturen i klubbens
drengeafdeling. Forslaget fokuserede på en løsning, der skulle løse det hyppigt
diskuterede problem med at skabe en fornøden fokus på bredden i drengeafdelingen.
Omend bestyrelsen generelt anerkendte, at forslaget ville løse den tilbagevendende
problematik, kunne forslaget meget let medføre nye problemer, men denne gang med
talentdelene i klubben. Ydermere frygtes, at det ville være svært for ikke at sige umuligt at
udpege medlemmer til et nyt udvalg, der reelt skulle have ansvaret for hele
drengeafdelingen. Ikke mindst set i lyset af, at det ikke har været muligt at få etableret et
fungerende breddeudvalg, der alene skulle have fokus på breddeholdene.
Bestyrelsen nåede ikke frem til en konklusion, men vil fortsætte overvejelserne på
kommende bestyrelsesmøder.
10. Klubhus
Der arbejdes med projektet på to fronter. Kommunen arbejder med et lokalplansforslag,
der skal muliggøre byggeriet. Forslaget er godkendt af kommunalbestyrelsen og nu sendt i
offentlig høring.
Herudover arbejder kommunen med indretning af huset, hvor der hidtil har været afholdt
flere møder med brugerne. Efter seneste møde, hvor en konkret ruminddeling blev
fremlagt, har fodbold fremsendt et revideret forslag, der burde kunne holdes inden for den
afsatte ramme, da der ikke bebygges mere end planlagt. Der er ikke modtaget
tilbagemelding fra administrationen.
Bestyrelsen drøftede kort, hvorledes huset møbleres mv.
11. Sportschefer
Formanden har haft en drøftet med Dohm om en justeret rolle i HUI. Dohm ønsker sig
frigjort fra en del af det administrative arbejde og klubben, hvilket tilsvarende vil reducere
honoreringen.
Andreas Floor er ansat på deltid med ansvar for børneafdelingen U5-U11 og vil tillige
overtage en del administrativt arbejde i relation til U13-15.
12. Eventuelt
• Børneattester. Klubben indhenter løbende den lovpligtige børneattest. Der er ingen
krav om, at der på ny skal indhentes attest efter en given periode, men kassereren
foreslår, at den indhentes en attest, hvert tredje år. Herved vil der løbende være
fokus på, at klubben har de relevante attester. Bestyrelsen var enig heri, så
kassereren starter med bestyrelsen og sportscheferne og vil herefter starte med de
yngste årgange og arbejde sig op mod U15.
13. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 8. december kl 1830

For referatet
Bent Fabricius
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