HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
Fodboldafdelingen
23. september 2021

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
den
25. maj 2021
1. I generalforsamlingen deltog 7 personer.
2. Dagsorden:
 Formanden aflægger beretning.
 Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
 Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
 Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.
 Behandling af indkomne forslag.
 Valg til afdelingens tillidsposter.
 Eventuelt
3. Formanden indledte generalforsamlingen med at foreslå Michael Esmann som dirigent.
4. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var bekendtgjort 21 dage
forinden i lokal avis, jf. vedtægterne, og tillige kundgjort på hjemmesiden og opslag var hængt op
på opslagstavlen i klublokalet. Generalforsamlingen var således lovligt indvarslet.
5. Formanden aflægger beretning
Beretningen er heller ikke i år en traditionel beretning, men en beretning hvor bestyrelsens
medlemmer gennemgår forskellige temaer, som tilsammen danner dels et billede af aktiviteterne
gennem 2021, dels et indtryk af fremtiden.
Året sportsligt
 DBU tildelte os 1½ stjerne og placerede HUI blandt de 35 bedste klubber i Danmark.
 Senior rykkede op i Sjællandsserien
 U17 leverede en stor bedrift og vandt Øst 1 (højeste mulige række for HUI) og kvalificerede
sig til semifinalen i pokalturneringen, hvor de blandt andet slog to Divisionshold.
 Bevæg dig for livet trives i bedste stil i HUI med 2 fitnessdamehold, samt 8 hold fra Old
Boys til Grand Super Veteran hold. Klubben ser en stigning i antallet af spillere.
 Vi afviklede ”HUI Sommercamp” med 335 deltagere i juli. Desværre tillod Corona
restriktionerne ikke afvikling af pigecampen.
Corona
Nedlukning af Danmark og idrætten marts til maj 2020 og atter fra december og resten af året.
Efter genåbning i maj 2020 max 10 pr. gruppe i optegnede baner.
Coronarestriktionerne medførte ændringer i forsamlingsforbuddet og træningsplanlægningen hele
året.
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Klubhus.
Igennem 2020 fortsatte planlægningen af nyt klubhus. Husets indretning blev færdiggjort og
forslag til lokalplan blev sendt i høring mhp en endelig godkendelse i foråret 2021. Planen er
således, at byggeriet påbegyndes i oktober 2021.
Børnefodbold - FCK Samarbejde og klubanalyse
F.C. København har i perioden 18/2 2020 - 6/9 2020 gennemført en Klubanalyse af HørsholmUsserød Idrætsklub for at belyse Klubben i forhold vedrørende
 Kultur
 Strategi
 Sportslig model
 Trænings- og kampmiljø
 Økonomi
Som et led i analysen er der gennemført 9 træningsobservationer (KRIBLE KRABLE-U12),
7 kampobservationer (U6-U12), 18 besvarede spørgeskemaer fra trænere, 55 besvarede
spørgeskemaer fra medlemmer og 19 interviews (forældre, trænere og ledere)
Kultur er vores 1. prioritet i det videre arbejde med klubudviklingen
1. Udarbejde en strategi for at aktivere økonomiske ressourcer endnu mere i lokalområdet.
2. Skabe tværgående samarbejder med andre idrætsforeninger og skoler/institutioner.
3. Større synlighed og forankring af værdierne i klubben - En større forventning til
interessenters adfærd og klubbens miljø/fællesskab.
4. Udarbejde en årsplan for tilbagevendende sociale klubarrangementer målrettet frivillige og
fællesskabet. Aktiviteter der skaber tværgående sammenhængskraft og klubliv.
5. Definere en klar og tydelig klubprofil – hvad vil det sige at være en breddeklub med
elitespor?
6. Skabe en mere aktiv forældrekultur og større frivillighed blandt forældrene og klubbens
interessenter.
HUI - træningspakkerne og samarbejdet med FCK
På det sportslige plan har HUI og F.C. København i flere år haft et godt og konstruktivt samarbejde,
som i 2021 er blevet yderligere forstærket med vores fælles indsats i HUI’s børne- og
ungdomsmiljø.
HUI og F.C. København arbejder tæt sammen om at forbedre klubbens træningsmiljø yderligere. I
fællesskab vil vi gerne løfte miljøet yderligere, så HUI fremadrettet kan tilbyde et endnu bedre
produkt til en masse børn og unge.
Vi har arbejdet tæt sammen med FC København i sammensætningen af HUI’s træningspakker.
Sigtet har været at sikre en mere ensartet måde at arbejde med børne- og ungdomsspillere i HUI,
og dermed styrke hele den sportslige strategi og model. I selve træningen vil F.C. København
bidrage med uddannede trænere og specialister i samspil med HUI trænere og specialister.
Efter gennemgang af beretningen var der en yderst kort drøftelse af denne.
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6. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2020, der udviste et overskud på 310.248 mod et
budgetteret overskud på 127.700. På indtægtssiden udviser regnskabet indtægter på ca. 3,3 mio
kr. mod et budget på ca. 4,4 mio. På omkostningssiden andrager årets omkostninger sig til ca. 2,9
mio mod budgetteret ca. 4,2.
2020 har regnskabsmæssigt i enhver henseende været et besynderligt år med betydelige
usikkerheder omkring klubbens økonomi. Bestyrelsen har således i en længere periode i løbet af
året været på usikker grund. Indledningsvis overvejede bestyrelsen tilbagebetaling af kontingent i
foråret 2020, men måtte hurtigt erkende, at dette kunne føre til klubbens lukning, da
egenkapitalen i givet fald ville blive opbrugt. Billedet af udviklingen i klubbens økonomi var
gennem foråret ganske uklart og tydede på et underskud, hvorfor klubben søgte om tilskud fra
DGI/DIF Corona pulje. Klubben modtog ca. 48.000 i tilskud.
Gennem efteråret tegnede der sig et tydeligere billede af, at aktivitetsnedgangen under Corona
nedlukningen og dermed reduktion af omkostningerne var større end indtægtstabet, hvorfor det
forventede underskud blev vendt til et overskud, der var 180.000 større end budgetteret.
Sammenfattende blev klubbens egenkapital forøget fra knap 360.000 til godt 650.000. I perioden
2011-2020 har egenkapitalen således fortsat med udsving været støt stigende. Målsætningen på
en egenkapital på ca 500.000 er nu nået, hvilket vil sikre en rimelig likviditet året igennem.
Generalforsamlingen drøftede kort regnskabet, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at
regnskabet var godkendt.
7. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
Ingen forslag om ændret kontingent
8. Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.
Kassereren fremlagde budget for 2021, som omfattede indtægter på ca. 4,3 mio kr og
omkostninger på ca. 4,0 mio. Samlet et overskud på 286,700.
I udarbejdelsen af budgettet er anvendt en budgetskabelon hvor input alene er antal medlemmer i
de forskellige afdelinger og nøgletal for de forskellige omkostningsposter. Det foreliggende budget
vil således på nogle områder afvige fra et traditionelt udarbejdet budget, hvor budgettet alene
baseres på regnskabstal fra foregående år, der justeres i op- eller nedadgående retning.
Nøgletallene er baseret på flere års regnskabstal og vil årligt blive justeret med baggrund i
prisstigninger og aktuelle regnskabstal.
Generelt er budgetposterne et udtryk for et uændret sportsligt aktivitetsniveau, indtægter fra
flere aktiviteter og sponsorer, en fortsat styrkelse af trænerbesætningen og en forbedret likviditet.
Især sponsorområdet og managers springer i øjnene. I sponsorindtægterne indgår Greenwork
hovedsponsorat samt en forsigtig estimering af indtægterne fra erhvervsnetværket. I managers
indgår udover det sædvanlige en halvtidsansat til børnefodbolden i HUI.
I de nye vedtægter for HUI skal afdelingerne på deres respektive generalforsamlinger fastlægge,
hvem der har adgang til klubbens konti og hvem der tegner klubben.
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Klubbens hovedkonto:
Fuldmagt
Bestyrelsen giver fuldmagt til
• Kasserer Bent Fabricius med henblik på at administrere indtægter og udgifter (betale
regninger) i klubben.
• Formand Bo Rømer Ottenheim med henblik på at klubben har adgang til klubbens konto
ved kassererens forfald. Fuldmagten er hvilende og aktiveres af bestyrelsen ved
kassererens forfald.
Tegning
Alle regninger over 10.000, som ikke vedrører den normale drift (Sport Direct, SBU, DBU eller
trænerhonorering) skal forhåndsgodkendes af mindst et andet bestyrelsesmedlem.
Konto til Erhvervsnetværk
Fuldmagt
Bestyrelsen giver fuldmagt til
• Kasserer Bent Fabricius med henblik på at administrere indtægter og udgifter (betale
regninger) i klubben.
• Næstformand Peter Pico Geerdsen med henblik på at klubben har adgang til klubbens
konto ved kassererens forfald. Fuldmagten er hvilende og aktiveres af bestyrelsen ved
kassererens forfald.
Tegning
Alle regninger over 10.000 skal forhåndsgodkendes af mindst et andet bestyrelsesmedlem
9. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.
10. Valg til afdelingens tillidsposter:
Bestyrelsen foreslår:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:
Bestyrelsessuppleant:

Bo Rømer (på valg-genopstiller).
Peter Pico Geerdsen (ikke på valg).
Bent Fabricius (ikke på valg).
Thomas Schnoor (på valg-genopstiller).
Katja Loran (ikke på valg).
Susanne Bjerre Duckert (på valg – genopstiller).

Dirigenten konstaterede, at der ikke inden for den i vedtægterne fastsatte termin var indkommet
alternative forslag til bestyrelsen, hvorfor bestyrelsens forslag er vedtaget
11. Eventuelt
Der var intet til dette dagsordenspunkt.
12. Formanden afsluttede herefter mødet med at takke dirigenten for en veloverstået
generalforsamling og rettede en tak til:
• Vores trænere og ledere uden hvilken klubben ikke eksisterer
• Hørsholm Kommune for et godt samarbejde
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•
•
•
•
•
•
•

Hovedsponsor Greenwork og øvrige sponsorer uden hvis støtte klubben måtte reducere
ambitionerne
Team Hørsholm uden hvis støtte elitearbejdet ikke kunne have samme ambitionsniveau
Hørsholm Idrætspark for et godt samarbejde
Hovedbestyrelsen for råd og dåd
HUI banko støtteforening
HUIs Venner og ikke mindst Bent Mark og hans team af medarbejdere i Café HUI.
Katja Loran, Frederik Kobberup og Frederik Lundgren og mange, mange flere for Danmarks
største og mest enestående DGI camp

MICHAEL ESMANN
dirigent

BENT FABRICIUS
referent
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