Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde hos Else på Bloustrødvej;
tirsdag den 07. december 2021.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind,
Lone Christensen, Niels Møller og Bodil Gessø Hansen.
1) Anker bød velkommen til bestyrelsesmødet og julefrokosten, afholdt hos Else.
Referatet fra den 2. november 2021 skal godkendes på næste bestyrelsesmøde.
2) Anker læser et brev op, om et ønske fra en badmintonspiller, at vi alle bør Corona-testes inden den
planlagte julefrokost for mandags- og onsdagsholdet den 13.12.21. Efter flere meningsudvekslinger,
beslutter bestyrelsen, at man kan forlange at se corona-pas, men ikke en test. HSI følger retningslinjerne fra
regeringen, DGI, DIF og kommunen.
Preben har foreslået, at gymnastikholdet onsdag får et sammenklappeligt minipodie der er nemt at håndtere.
Preben har udarbejdet en indstilling til kommunen om betaling af podiet på 16.831 kr, som Anker har
forelagt Idrætsrådet der har godkendt det, de sender det så videre til administrationen og derefter til
kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.
Børge fra bordtennis har forespurgt i kommunen, om betaling af flytningen frem og tilbage til Fritidshuset af
bordtennisbordene. Vi kan ikke få det fulde beløb, men et tilskud på 2.500 kr. fik Børge at vide. Anker har
forelagt administrationen, at det ikke er acceptabelt, at HSI har haft en udgift på 6.000 kr. med flytning af
bordene pga. kommunens renovering af haller.
Sagen er ikke afgjort endnu, men er under behandling i kommunens administration.
Preben orienterer om beslutningen af et nyt podie til gymnastikken. Under Hans` sygefravær har der været
en vis utryghed om det eksisterende podies sikkerhed, som Hans altid har samlet. Lis Øbel har ansøgt
Preben om det omtalte podie til gymnastikken.
Anker sender et program rundt fra DGI vedr. afholdelsen af et sommerstævne i Svendborg.
Bodil spørger, hvem der ajourfører 1. hjælpspakkerne med opfyldning?
Det vil Lone undersøge via Per Groth.
Lone holder øje med beholdningen af HSI`s isposer, der opbevares på kontoret.
Bodil gør opmærksom på, at døren til badmintonhallen stadig bliver låst alt for tidligt efter kl. 9.30.
Dørklokken virker pt ikke. Anker er opmærksom på det og vil igen kontakte badmintonklubben.
Bodil spørger, om man som badmintonspiller, der er tilmeldt en bestemt ugedag, kan droppe ind på et hold
på en anden ugedag….det er ok.
Torsdags-badmintonholdet har indført en liste, med den enkelte spillers nærmeste pårørendes navn og tlf.nr.
såfremt det ønskes.
Anker fortæller, at Dorte Pedersen har bestået sit yogakursus og begynder den 10. januar på plænen ved
Kokkedal slot.
3) Else oplyser at der pt er 528 medlemmer.
Alle medlemmer har nu betalt.
4) Næste møde: tirsdag den 04. januar 2022 kl. 13.00 på kontoret.
Tidspkt: Mødet begyndte kl. 12.00 og sluttede kl…? God jul.
Referent: Bodil.

