HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

6. maj 2021
BESTYRELSESMØDE
(Virtuelt)
den 15. april 2021

Deltagere: Bo Rømer, Katja Loran, Thomas Schnoor, Peter Pico Geerdsen, Bent Fabricius
og Susanne Bjerre

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referat fra møde den 12. januar 2021 blev godkendt.
2. Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen besluttede, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 10. juni kl. 1900, som
fysisk møde.
3. Medlemsudvikling og evt. afledte initiativer i HUI

Bestyrelsen drøftede udviklingen og vil følge den fremadrettet gennem driftsudvalget.
Tilbagegangen i medlemstal er ikke overraskende, idet bestyrelsen tidligere har drøftet
denne. Dette er netop baggrunden for en række initiativer på U5-U11 segmentet gennem
efteråret 2021, der skal vende denne udvikling.
I tillæg hertil bemærkes, at klubben lige nu rummer 4 U19 hold, hvilket er et særsyn. En
opgave er derfor at fastholde disse unge mennesker i overgangen til seniorområdet til
sommer.
4. HUI budget 2021
Kassereren fremlagde budget 2021 til godkendelse. Forslaget blev godkendt.
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5. Donation af materialer
Bestyrelsen drøftede en donation af materialer, der ikke var af mærket NIKE og ej heller
indkøbt gennem Sport Direct, jf. klubbens aftale med Sport Direct. Kassereren vil drøfte
dette med Sport Direct.
6. Forlængelse af aftale med Sport Direct.
Bestyrelsen drøftede kort aftale med Sport Direct og besluttede at forlænge den med
yderligere to år til udgangen af 2024.
7. Kontingent for medlemmer omfattet af HUI legatet
Kassereren kan konstatere at medlemmer omfattet af HUI legatet og flygtningebørn, der
ikke betaler kontingent, alt for ofte undlader at udmelde sig, hvorfor kassereren reelt ikke
har et retvisende bilede til brug for ansøgninger til kommunen, fonde mv. Han foreslog
derfor at der for disse indføres et minimums kontingent på kr 250 halvårligt. Det ville
sikkert skabe en mere aktiv interesse i at udmelde sig, hvis man ikke ønskede at bruge
medlemskabet. Forslaget blev godkendt af bestyrelsen.
Kassereren oplyste endvidere, at der i kommunen var afsat en pulje på kr. 100.000 til
støtte til kontingent mm. Ordningen indebærer at forældrene skal søge om et fritidspas,
hvorefter kommunen vil støtte med maksimalt 1200 årligt. Ordningen virker bureaukratisk.
8. Orientering ved Andreas Floor
Andreas orienterede indledningsvis om en ny struktur for individuel træning, der træder i
kraft efter sommerferien.
Endvidere orienterede han om status i implementering af resultaterne af FCK
børneundersøgelse.
9. Eventuelt
10. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 10. juni kl 1900

For referatet
Bent Fabricius
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