HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

11. januar 2022

BESTYRELSESMØDE
den 14. december 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 26. oktober 2021 blev godkendt.
2. Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen besluttede, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 18. januar kl. 1900
3. Generalforsamling
Bestyrelsen besluttede at afvikle generalforsamlingen tirsdag den 22. februar kl. 1930
Bent Fabricius oplyste, at han ikke genopstiller, men er indstillet på at løse alle
administrative opgaver i relation til medlemmer/trænere i de næste to år som hidtil.
Endvidere vil han gerne løse alle opgaver i relation til regnskab, såsom betalinger,
afstemninger, udarbejdelse af løbende regnskaber mm i de næste fire år, såfremt den til
enhver tid siddende kasserer måtte ønske det.
4. Økonomi
Kasseren fremlagde regnskab for perioden 1/1 – 30/11. Regnskabet udviser som normalt
et stort overskud på dette tidspunkt af året. Mere interessant er prognosen for hele året,
der nu udviser et større overskud end budgetteret. Prognosen for år 2021 ligger tæt på
den senest udarbejde prognose pr 30/9
5. Digital generalforsamling – Boardplace
Bestyrelsen er blevet kontaktet af Boardplace der gerne vil sælge deres løsning til digitale
generalforsamlinger eller et miks af fysisk og digital generalforsamling.
Bestyrelsen drøftede henvendelsen. Alene henset til Coronaerfaringerne kunne en digital
løsning være hensigtsmæssig. Ydermere er der eksempler på, at en digital løsning i større
udstrækning har aktiveret medlemsskaren i en forening og dermed styrket interessen for
foreningens udvikling. Dog hjemler vedtægterne ikke en ren digital generalforsamling.
Bestyrelsen besluttede at invitere Boardplace til at demonstrere deres model primo januar
2022.
5. Eventuelt
• Bo trænerpåsætning. Ønsker nedsat et udvalg, hvori formanden indgår, der skal
skabe en bedre gennemsigtighed i omkostningerne på trænerområdet.
• Peter Pico. Pigeafdelingen ønsker et samarbejde med Andreas Floor.
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Katja. Ser gerne et strategiseminar for bestyrelsen af en halv dags varighed

For referatet
Bent Fabricius
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