HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

3. september 2021
BESTYRELSESMØDE
den 31. august 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 16. juni 2021 blev godkendt.
2. Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen besluttede, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 26. oktober kl. 1900
3. Økonomi
Kasseren fremlagde regnskab for perioden 1/1 – 31/7. Regnskabet udviser som normalt et
stort overskud på dette tidspunkt af året. Mere interessant er prognosen for hele året, der
udviser et mindre underskud.
Flg. områder har undergået større ændringer. Forventningerne på sponsorområdet må
reduceres kraftigt. Til gengæld er posten deltagerbetaling markant højere end budgetteret,
selvom indtægter fra pigecampen heller ikke opnås i år. Den markante stigning skyldes
atræningspakkerne, hvor betaling for deltagelse frem til sommerferien 2022 er indbetalt i
år.
På udgiftssiden ses reduktioner på dommer og turneringsområderne pga Corona
nedlukningen.
4. Baneplanlægning
Foranlediget af en henvendelse fra en veteranleder drøftede bestyrelsen dilemmaet
mellem træning og afvikling af kampe på hverdagsaftener. Ydermere forhindrede
kampplanlægning den fornødne fleksibilitet hos veteranholdene, idet de er sat til at spille
kampe samme aften og samme tidspunkt. Holdene så gerne kampene spredt ud på flere
hverdagsaftener.
Bestyrelsen er meget tilfreds med +32 afdelingen, der gerne ses udviklet yderligere.
Banekapaciteten er begrænset indtil Stadion banen belægges med kunstgræs.
Bestyrelsen er enig i, at den fremtidige kampplanlægning i videst muligt omfang skal
tilgodese veteranerne ønske om at sprede hjemmekampene ud på flere forskellige aftener
5. Status træningspakker
Katja orienterede kort om status, hvor tilmeldingerne til PRO pakkerne oversteg det
forventede. Tøj til spillerne var forsinket, men bortset fra dette er det kommet godt i gang.
6. Sponsorstatus
Katja oplyste kort om status, hvor der har været afholdt møde med Robert Hein. Endvidere
er der indgået aftale med Martin Andersen, senior 1 om at arbejde med sponsorområdet.
7. Café HUI
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HUI´s Venner kan ikke fremadrettet kløse opgaven omkring Café HUI. Efter drøftelse i
Hovedbestyrelsen har fodbold overtaget opgaven. Indledningsvis skal salgslokalet
renoveres, inden cafeen begynder at holde åbent.
Indtægter fra salg tilfalder fodbold.
8. DBUs velfærdsalliance
DBU via SBU har henvendt sig om en velfærdsalliance mellem Hørsholm Kommune og
DBU/SBU.
En velfærdsalliance er en politisk aftale mellem en kommune, DBU og en lokalunion.
Aftalen vil typisk vare 4-5 år, være dynamisk og indeholde:
• Samarbejde om breddeaktiviteter (fx flere medlemmer eller frivillige, projekter inden
for sundhed, beskæftigelse eller inklusion, styrkelse af fodboldklubbers organisering
mv.)
• Afvikling af eliteaktiviteter(oldboys-landskampe, U-landskampe,
venskabslandskampe, UEFA-landskampsturneringer m.v)
Indledningsvis har SBU afholdt et møde med administrationen. Skal der indgås en
alliance, kræves der dog, at den lokale fodboldklub er positiv over for initiativet.
Efter en kort drøftelse besluttede bestyrelsen, at det vil være positivt med en
velfærdsalliance. Bestyrelsen vil indledningsvis tage et møde med SBU for en uddybning.
9. Ungseniorelementet og fastholdelse af spillere af ”egen” avl versus spillere ude
fra.
I dagsordenspunktet deltog Tom Jensen, formand for talentudvalget.
Pt har HUI 4 senior hold, 3 U19 hold og 3 U17 hold. Holdene spænder fra elite til bredde.
Man skal mange år tilbage i tid for at finde et tilsvarende antal hold. Nogle af holdene er
lukkede hold og dermed også usikre på den lange bane, da spillerne selv håndterer holdet
i træning og kampe. Erfaringsmæssigt er denne type hold ustabile og optræder ofte en
sæson eller maksimalt to sæsoner.
En problemstilling der ind i mellem rejses i forhold til 1. holdene er til balancen mellem
spillere af egen avl kontra spillere ude fra. Alene at fastlægge, hvornår man er hvad, er
vanskeligt at sætte i en fast ramme, idet der er virkeligt mange nuancer. Erfaringerne er
imidlertid, at ønsker man at spille på højt niveau som senior, U19 eller U17, skal der
tilføres spillere ude fra gerne allerede som U13. Herved skabes der et miljø, hvor spillerne
skal yde/udvikle sig mest muligt til træning og i kampe. Der er ingen sikre pladser på
holdet. Naturligvis skal udefra kommende spillere ikke fortrænge egne spiller med samme
kvaliteter/kompetencer. Men erfaringen viser med al ønskelig tydelighed, at de unge
naturligvis er dybt loyale over for klubben, men at de også er åbne for andre muligheder i
liver end blot at spille fodbold. Og dermed kan klubben pludseligt miste bærende spillere af
egen avl, der ikke kan substitueres. Den situation er sportscheferne pålagt at undgå.
10. Godkendelse af krav og plan for kapacitetsudvidelsen
Tom Jensen deltog også i dette punkt
Bestyrelsen drøftede to projekter; udskiftning af belægning på Gl. kunst og omlægning af
Stadion til kunstgræs. Herunder drøftedes prioritering og hvorledes klubben skal påvirke
budgetprocessen.
11. Eventuelt
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•
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Flygtningeområdet blev nævnt af Bent som et vanskeligt administrerbart område.
Ingen enkle løsninger
Idrætsrådet. Katja Loran afløser Thomas Schnoor.
Banko 7/10. Bemanding drøftedes.

Tirsdag den 26. oktober kl 1900

For referatet
Bent Fabricius
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