HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

12. marets 2022

BESTYRELSESMØDE
den 21. februar 2022

Deltagere: Bo Rømer, Katja Loran, Thomas Schnoor, Peter Pico Geerdsen, Bent Fabricius
(fra 2000) Susanne Bjerre og Karsten Stokking

1. Næste bestyrelsesmøde herunder mødeform
Bestyrelsen besluttede, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 15. marts kl. 1900
2. Ansøgning om midler til socialt arrangement fra U6
Bestyrelsen fandt initiativet fremragende, men kunne ikke støtte forslaget, da det ikke er
indeholdt i budgettet og bestyrelsen kunne ikke vurdere omfanget af tilsvarende
henvendelser fra andre hold i klubben. Bestyrelsen vil overveje at lave et fælles
fastelavnsarrangement i 2023.
3. Generalforsamling
Bestyrelsen drøftede generalforsamling
Bestyrelsen gennemgik formandens beretning og det af revisor reviderede regnskab, der
udviser et underskud på ca 170.000.
Efterfølgende drøftede bestyrelsen budget og heraf afledt kontingentets størrelse. Det var
bestyrelsens opfattelse, at kontingentet skal stige. Det er holdt i ro gennem flere år.
Priserne på dommere, turneringsdeltagelse, materialer mm er steget. Hertil kommer nogle
markante forbedringer på personalefronten. Fuldtidsansat sportschef, bedre uddannede
trænere og et stort antal ungtrænere både i pige- og drengeafdelingen fra Krible Krable til
U15.
Bestyrelsen besluttede, at kontingentet generelt skulle stige med 150-200 halvårligt i
drengeafdelingen. I pigeafdelingen fra U10-19 med 100 kr halvårligt og i K/M+ 32 samt
U19/senior bredde (uden trænere) med 25 – 50 kr halvårligt.
For herresenior forøges kontingentet med 100 kr halvårligt og endeligt for damesenior
reduceres kontingentet med 300 halvårligt, da der ikke er et turneringstilbud til pigerne..
Med de foreslåede kontingentstigninger, samt en række besparelser i forskellige
omkostninger vil budgettet lande på et rundt 0..
Bestyrelsen besluttede endvidere at forenkle regnskabet, således omkostningssiden
primært udviste :
Sportslige driftsudgifter
Sportslige personaleudgifter
Materialer
Arrangementer
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Kurser
Administration
Sociale aktiviteter
Af bestyrelsen udtræder Susanne Bjerre og Bent Fabricius. I stedet indtræder Jacob Kurek
og Karsten Stokking.
Bestyrelsen efter generalforsamlingen:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Menigt medlem
Bestyrelsessuppleant

Bo Rømer Ottenheim
Katja Loran
Thomas Schnoor’
Peter Pico Geerdsen
Jacob Kurek Ingemann
Karsten Stokking

4. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referat fra møde den 18. januar 2022 blev godkendt
5. Licensansøgning
Bent orienterede kort om arbejdet med licensansøgning for perioden 2022-24. Ansøgning
skal fremsendes 28. februar kl 1400.
6. SBU delegeret møde 5. februar
I SBU delegeret møde deltog Bo, Katja, Henrik og Andreas. Katja og Bo orienterede kort
om mødet.
7. Boardplace anmodning om at bruge HUI som testbed ved et digitalt
medlemsmøde.
Boardplace ønsker at indsamle erfaringer med digitale medlemsmøder og vil derfor gerne
vederlagsfrit deltage/hoste et HUI medlemsmøde digitalt.
Bestyrelsen drøftede kort henvendelsen og besluttede at afvise den for nuværende.
8. Eventuelt
For referatet
Bent Fabricius
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