Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde på kontoret Hørsholmhallen,
mandag den 28. februar 2022.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Ole Bjerregaard, Søren Pind, Niels Møller (HSR), Bodil
Gessø Hansen og gæst : Ole Årstoft.
Afbud: Else Larsen og Lone Christensen.
1: Anker bød velkommen og især til Ole Årstoft. der er kandidat til den kommende ledige bestyrelsespost i
HSI, efter Preben Smedegaard.
Referatet fra den 1.februar 2022 blev godkendt.
2a: Anker har tanker om. at Prebens opgaver fremover kan varetages af Ole Å. med hjælp fra Søren.
Per Groth arbejder på et 1.hjælpskursus til afholdelse i efteråret.
Anker ønsker snarest input fra bestyrelsen til årsberetningen.
2b: Preben fortæller at billardlokalet ikke har fået vasket gulv efter at gulvtæppet, for snart længe siden er
fjernet. Søren Strand er informeret.
Bordtennis mandag, har fået tildelt den ønskede tid: kl. 9.00-12.00.
Lyset i Rådhushallen har svigtet, det undersøges.
Nogle af svømmeholdene har haft et problem med, at dybden ikke er den ønskede 130 cm.
Fra uge 23 og ca. et halvt år frem vil svømmehallen være lukket pga. renovation.
Afspændingsholdet ved Susanne Dethlefsen fortsætter hele året.
Petanqueholdet får bane 2 når der er blevet etableret en mindre fodboldbane øst for badmintonhallen.
2c: Søren opdaterer løbende aktivitetskalenderen og hjemmesiden.
2d: Bodil fortæller, at alle 3 yogakurser. som Dorthe Rasmussen var tilmeldt, er blevet aflyst.
DAI har udsendt et tilbud om et walking-inspirationskursus. Holdet: Motion i naturen er interesseret.
Alle 3 udendørsidrætter har fået tilbuddet.
Elsebeth Henning har efterlyst et kursus i faldteknik, Ældresagen har et tilbud, der skal undersøges.
3: HSI har pt 528 medlemmer.
4a: Anker forbereder indkaldelse til generalforsamlingen den 18.03.22. Søren vil sætte det på hjemmesiden.
Næste instruktørmøde aftales til den 26.08.22 kl. 12-15.
4b: Vedtægterne gennemgås med de rettelser der ønskes ændret.
4c: Lone skal fremover ”holde styr” med mærkedagene
5: Niels : der er HSR-møde den 03.03.22 - ellers intet nyt.
6: Tlf. er hos Else.
7: Eventuelt : Ole B. bestiller bord på kroen til bestyrelsen, nuværende og kommende medlemmer, til efter
generalforsamlingen.
8: Næste møde: tirsdag den 05.04.22. kl. 13.00 på kontoret.
Tidspkt: Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.30.
Referent: Bodil.

