HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
Fodboldafdelingen
12. marts 2022

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
den
22. februar 2022
1. I generalforsamlingen deltog 11 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 endnu en gang 1,5 stjerne og placerede HUI blandt de 38 bedste klubber i
Danmark
Arbejdet med at forberede os til to DBU stjerner har fyldt meget i 2021
U17 og U19 leverede de største resultater ved at vinde deres rækker
Vores optimerede børnemiljø voksede med 200 medlemmer
Vi fik vores første fuldtidsansatte og flere andre spændende nye kompetencer ombord så
som mental og fysisk trænere
Danmarks største DGI sommercamp med 310 deltagere
Spadestikket blev endelig taget til det nye klubhus

Café HUI
I september overtog HUI Fodbold driften af Cafe HUI fra HUI’s Venner. Støtteforeningen har de
sidste mange år stået for driften af cafeen og med deres midler støttet op om ungdomsarbejdet i
hovedforeningens tre afdelinger HUI Fodbold, HUK håndbold og gymnastikafdelingen. HUI
Fodbold siger en kæmpe tak til Bent Mark for hans store hjælp med driften af cafeen og HUI’s
............................................................
Hørsholm Idrætspark - Stadion Allé 5 – 2960 Rungsted Kyst – www.hui-fodbold.dk - Kontonr.: 1329 - 0721 111 962

HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND
Venner for deres store støtte til klubben årene igennem. Indtil vi flytter ind i det nye klubhus
håber vi, at cafeen fortsat kan danne rammerne og en masse holdarrangementer og være et godt
samlingspunkt til og fra træning og kamp for vores spillere, trænere og besøgende i Idrætsparken.
HUI organisatorisk og personalemæssigt
Organisationen tilpasses løbende til klubbens behov, men har ikke undergået ændringer i 2021. Til
gengæld er flere poster i organisationen blevet udfyldt





Klubben har ansat Andreas Floor på fuld tid. Andreas indgår dels som en del af
licensorganisationen, men skal herudover især have fokus på børne- og unge segmentet.
Mental træner Casper Stub
Fysisk træner Jesper Atti
Sponsorchef Martin Andersen

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 arbejder 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.
6. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2021, der udviste et underskud på 170.634 mod et
budgetteret overskud på 286.709. På indtægtssiden udviser regnskabet indtægter på ca. 3,9 mio
kr. mod et budget på ca. 4,3 mio. På omkostningssiden andrager årets omkostninger sig til ca. 4,1
mio mod budgetteret ca. 4,0.
Coronaen har også i 2021 påvirket klubbens normale drift om end ikke i nærheden af samme
omfang som i 2020. Gennemlæses regnskabet ses også hurtigt, at på omkostningssiden lander
regnskabet tæt på det budgetterede om end med nogle forskydninger mellem posterne. Årsagen
til underskuddet skal findes på indtægtssiden, hvor især posten sponsorer har vist sig at være
voldsomt overbudgetteret.
Sammenfattende blev klubbens egenkapital reduceret fra ca. 650.000 til knap 500.000
Målsætningen på en egenkapital på ca 500.000 er således fastholdt.
Generalforsamlingen drøftede kort regnskabet, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at
regnskabet var godkendt.
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7. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
Bestyrelsen finder det nu efter flere år uden kontingentstigninger nødvendigt at hæve
kontingentet
Generelt:
 U19-1 og U17-1 betaler fremadrettet en højere kontingent end øvrige hold i årgangen pga
en række særlige ordninger
 Drenge U4-19 (bortset fra U19-1 og U17-1) stiger generelt 100 – 200 halvårligt
 Kontingent i U17-19 opkræves fra 1/7 kvartalsvist
 Øvrige afdelinger; herresenior, senior og U19 bredde, piger, M+32 og K+32 stiger generelt
fra 25 til 100 kr halvårligt undtagen damesenior, der falder med 200 halvårligt af særlige
årsager.
1/1 2022
Drenge
U10-19
1600
U17-1 og U19-1
1600
U7-9
1250
U6
1250*
U5
500
* U 6 betaler i sæson 2021-22 kun 500 halvårligt
Piger
Damesenior
U10-18 piger

1/7 2022
1800
2500
1400
900
600

1350
1350

1050
1450

Øvrige
Herre senior
1300
Herresenior og U19 bredde 800
OB-SVET
800
OB Fitnes
400
Damefitnes
200

1400
850
850
425
225

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte forslag til kontingentforhøjelser.
8. Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.
Kassereren fremlagde budget for 2022, som omfattede indtægter på ca. 4,8 mio kr og
omkostninger på ca. 4,8 mio. Budgettet lander således samlet på et rundt 0.
Bestyrelsen foreslog , at budgettet og dermed det fremtidige regnskab for 2022 blev forenklet,
således at der på omkostningssiden blev arbejdet med posterne; sportslige driftsudgifter,
sportslige personaleomkostninger, materialer, arrangementer, kurser, sociale aktiviteter og
administration.
Generalforsamlingen havde ikke bemærkninger til det fremlagte budget 2022 eller den anførte
forenkling af budget/regnskab.
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9. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag, men under dette punkt behandlede bestyrelsen vedtægternes krav
om at afdelingerne på deres respektive generalforsamlinger fastlægger, hvem der har adgang til
klubbens konti og hvem der tegner klubben.
Fuldmagt
Bestyrelsen giver fuldmagt til klubbens to konti:
 Kasserer Peter Pico Geerdsen og regnskabsfører Bent Fabricius med henblik på at
administrere indtægter og udgifter i klubben.
 Fsva kassererens adgang er den hvilende, idet kassereren alene anvender sin adgang til at
monitere klubbens konti.
Tegning
Alle regninger over 10.000, som ikke vedrører den normale drift (SportDirect, SBU, DBU eller
trænerhonorering) skal forhåndsgodkendes af mindst to bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg til afdelingens tillidsposter:
Bestyrelsen foreslår:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:

Bo Rømer (ikke på valg).
Peter Pico Geerdsen (på valg – genopstiller som kasserer).
Bent Fabricius (på valg – genopstiller ikke).
Thomas Schnoor (ikke på valg).
Katja Loran (på valg – genopstiller som næstformand).

Bestyrelsessuppleant:

Susanne Bjerre Duckert (på valg – genopstiller ikke).

Til posterne som henholdsvis menigt medlem og bestyrelsessuppleant foreslår bestyrelsen Jacob
Kurek og Karsten Stokking.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Menigt medlem
Bestyrelsessuppleant

Bo Rømer
Katja Loran
Peter Pico Geerdsen
Thomas Schnoor
Jacob Kurek
Karsen Stokking

Susanne Bjerre vil fortsat være tilknyttet bestyrelsen som materialeansvarlig og medlem af
pigeudvalget og Bent Fabricius vil fortsat assistere og rådgive bestyrelsen vedrørende regnskab,
Medlemshåndtering, DBU KlubOffice og licensansøgning
Dirigenten konstaterede, at der ikke inden for den i vedtægterne fastsatte termin var indkommet
alternative forslag til bestyrelsen, hvorfor bestyrelsens forslag er vedtaget
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11. Eventuelt
Under dette punkt blev der spurgt ind til status for e-sport. Katja Loran kunne oplyse, at det fortsat
er hold i klubben, der også deltager i e-sports turneringer. I sidste sæson spillede et hold med om
Sjællandsmesterskaberne og i år er der et hold, der kæmper om at nå med til
Danmarksmesterskaberne.

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
• Sponsorerne 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
• Frederik Kobberup og Frederik Lundgren og mange, mange flere for Danmarks største og
mest enestående sommercamp DGI camp

MICHAEL ESMANN
dirigent

BENT FABRICIUS
referent
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