HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

3. august 2021
BESTYRELSESMØDE
den 16. juni 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 15. april 2021 blev godkendt.
2. Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen besluttede, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 31. august kl. 1900, som
fysisk møde.
3. Godkendelse af ny aftale med Sport Direct.
Kasseren fremlagde forslag til forlængelse af nuværende aftale med Sport Direct på 2 år,
således den løber til 31. december 2024.
Bestyrelsen drøftede kort aftalens ordlyd og godkendte herefter forlængelsen.
4. Status på foretræde for SFKU om ny kunstgræsbane
Sport-, Fritid og Kulturudvalget inviterer foreninger m.fl. til foretræde for udvalget på to
årlige møder.
På mødet den 16/6 deltog Katja Loran og Bo Rømer, hvor de gav et indlæg om behovet or
1½ kunststofbane på Stadion i stedet for den nuværende græsbane. Det var indtrykket at
politikerne var interesserede og positive over for projektet.
5. HUI indtægter
Kassereren ønskede en drøftelse af indtægtssiden i regnskabet og herunder specielt
sponsorater.
Bestyrelsen drøftede sponsorarbejdet og måtte konstatere, at fremdriften ikke er
tilfredsstillende.
6. Trænerpakkerne
Katja gav en kort orientering om status i arbejdet med de forskellige sportslige pakker i
akademiet, der starter i august måned.
7. DIF medlemsundersøgelse
I året for kommunalvalg udgiver DIF en undersøgelse omkring foreningslivet i de
forskellige kommuner. Undersøgelsen baseres på statistik (økonomi, medlemstal og lign.)
samt en subjektiv undersøgelse, hvor foreningerne er inviteret til at udfylde et
spørgeskema. Generelt klarer Hørsholm Kommune sig ikke godt i undersøgelsen. Det har
imidlertid været vanskeligt at finde ud af, hvad der ligger til grund for den ringe placering. I
de to tidligere undersøgelser er det opfattelsen, at HUI (Hovedforeningen) har besvaret
spørgeskemaet. Hvorvidt håndbolds og fodbolds holdninger er inddraget er derfor
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tvivlsomt. I år har Hovedformanden og fodboldformanden besvaret skemaet.
Fodboldssynspunkter er således indgået i undersøgelsen.
Kassereren vender tilbage til bestyrelsen, når undersøgelses offentliggøres.

8. Hørsholm Kommunes idrætspolitik
I forlængelse af forrige punkt kan nævnes, at Hørsholm Kommune scorer lavt på
spørgsmålet om en idrætspolitik. Politisk og i administrationen har der således i denne
valgperiode været arbejdet med at udforme en ny idrætspolitik, hvor foreningslivet har
været inddraget. Politikken er nu offentliggjort
Bestyrelsen besluttede sig for en nærmere drøftelse af idrætspolitikken og den betydning
for fodbolden i Hørsholm Kommune.
9. Eventuelt
NIL
Tirsdag den 31. august kl 1900

For referatet
Bent Fabricius
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