Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet på kontoret, Hørsholmhallen.
tirsdag den 1. februar 2022.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind, Niels Møller
(HSR) og Bodil Gessø Hansen;
Afbud : Lone Christensen
1: Anker bød velkommen.
Referatet fra den 04.01.22 blev godkendt.
2a: Anker fortæller, at DGI har takket for den ekstra indsats foreningerne har ydet i Coronatiden.
2b: Preben oplyser, at multisalen den 27.1.22 var optaget til anden side, så Dorthe Rasmussen`s yogahold
måtte aflyses med få timers varsel. Det er ikke tilfredsstillende for instruktøren og holdet!!!
Angående udvidelse af petanque-banen har Preben øjensynlig fundet en løsning: Den halvdel. der p.t. bliver
brugt til fodbold, kan flyttes til østsiden af Badmintonhallen, formentlig fra næste sæson.
Der er et problem på et af svømmeholdene, hvor en person, der ikke mere er medlem af HSI, blander sig
med holdet. Preben vil konfrontere vedkommende med det.
1.hjælpstaskerne er udleveret til 2 vandrehold og 2 cykelhold. Volleyball og softtennis - torsdage har en
fælles taske i Hørsholmhallen og ligeledes bordtennis og softtennis - mandage i Rådhushallen.
Årets første instruktørmøde bliver den 25.02. kl. 12.30 i Badmintonhallens kantine.
Generalforsamlingen bliver den 18.03. kl. 14.30 i Sophielunds restaurant.
2c: Søren holder hjemmesiden ajour.
2b: Bodil oplyser, at 2 af Dorthe Rasmussen`s 3 yogakurser er blevet aflyst, uvist af hvilken grund.
3: Else omdeler det færdige 2021-årsregnskab med balance, der er klar til revision.
HSI har pt 521 medlemmer.
4a: Anker varsler ændringer i vedtægterne, som han beder bestyrelsen orientere sig om og kommentere til
næste bestyrelsesmøde mhp. generalforsamlingen den 18. marts hvor 3 bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter er på valg.
4b: Anker oplyser. at bordtennisholdet har flere ønsker: 1 bord mere og flere bolde og så er der på holdet et
ønske om. at deltage i turneringer med andre foreninger.
Bestyrelsen har herefter en debat / meningsudveksling om HSI`s holdning til deltagelse og betaling af
turneringer.
På badmintonholdet er der, eksempelvis, 4 turneringer årligt i DGI-regi. Bestyrelsen drøfter, om der skal
være en hvis form for egenbetaling og /eller at turneringerne skal være mere bredt for alle interesserede.
Anker fortæller, at Børge (bordtennis) har fået en henvendelse fra DAB (boligforening), at de skulle have
fået en tilladelse af HSI-formanden, om at låne bordtennis-bordene….det har ikke hold i virkeligheden.
4c: HSI er blevet opfordret til, at have en stand opstillet til Hørsholmløbet i maj.
5: Niels oplyser, at HSR i morgen (2. februar) afholder et heldagsmøde om bl.a. ældrepleje / hospice.
6: Telefonen er fortsat hos Else.
7: Næste møde : Mandag den 28.02.22 kl.13.00. på kontoret.
8: Under eventuelt blev det aftalt, hvem der sørger for hvad til instruktørmødet.
Tidspkt: mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.30.
Referent:Bodil.

