Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet på Bloustrødvej,
tirsdag den 04. januar 2022.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind, Lone
Christensen, Niels Møller (HSR) og Bodil Gessø Hansen;
Afbud : Ingen
1: Anker ønsker os et godt nytår og byder velkommen hos Else….endnu en gang.
Referaterne fra den 02.11.21 og den 07.12.21 blev begge godkendt.
2a: Anker fortæller, at miniscenen til det store gymnastikhold, som nu også er godkendt af kommunen, har
Søren Strand fået til opgave at bestille og undersøge, om pladsforholdene er i orden.
Ang. Covid-situationen pointerer Anker endnu engang, at vi alle i HSI følger retningslinjerne, der er stukket
ud af regeringen, kommunen, DGI og DIF.
2b: Preben har, på HSI`s vegne, givet vingaver til Søren Strand, personalet i svømme-hallen og
Vallerødskolen som tak for lån af Hørsholmhallen, mandag-formiddage i et halvt år.
De 4 store 1.hjælpstasker er fordelt i Hørsholmhallen, Rådhushallen, Badmintonhallen og kontoret, de 4 små
tasker er endnu ikke alle omdelt til udendørsholdene.
I Rådhushallens lagerrum har HSI et aflåst jernbur til opbevaring af bordtennis-udstyr, det vil Børge Nielsen
(bordtennis) gerne have udvidet, Preben og Søren Strand ”kigger” på det.
Petanque-holdet har stadig et ønske om, at få nabobanen indlemmet, da den øjensynligt aldrig bliver brugt
til fodbold.
2c: Søren (web-udvalget) har nye foto`s til hjemmesiden.
2d: Bodil (uddannelsesudvalget) har tilmeldt Dorthe Rasmussen (yoga) til 3 små kurser.
3: Else beretter generelt om regnskabet, der er bogført klar til revision.
HSI har p.t. 526 medlemmer.
4: Årets første instruktørmøde bliver den 25.02.2022 kl.12.30 i Badmintonhallens kantine.
Årets generalforsamling er fastsat til den 18.03.2022 kl.14.30 i Sophielunds restaurant.
Anker forespørger de 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der er på valg, om de er villige til genvalg.
5: Niels fortæller, at HSR planlægger et møde med inviterede gæster, hvor temaet er: Ældre.
6: Telefonen har det fortsat godt hos Else.
7: Næste møde : Tirsdag den 01.02.22 kl. 13.00 på kontoret.
8: under eventuelt fortæller Anker lidt om Idrætsrådet`s visioner om Hørsholm`s idrætspolitik.
Tidspkt: Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.30.
Referent: Bodil.

