Referat fra HSI-instruktørmøde i badmintonhallens kantine, Hørsholm
fredag den 25. februar 2022.
31 deltagere inkl.: Anker, Preben, Else, Ole, Søren, Lone og Bodil fra bestyrelsen;
1: Preben bød velkommen til årets første instruktørmøde med et stort fremmøde. Coronaen er ved at
slippe os, så vi er godt i gang igen. Lokaler og haller meldes OK. 1. hjælpstasker er udleveret til hold og
haller. Det store gymnastikhold har fået et nyt podie og petanque-holdet får snart bane nr. 2.
Der bydes på smørrebrød, drikkevarer og kaffe.
2: Efter frokosten begynder mødet igen med en præsentationsrunde, hvor Preben beder instruktørerne
melde ud om holdenes tilstand: antal tilmeldte/fremmødte, tilfredshed med tidspunktet, lokalet og/eller
andet.
Preben er glad for diverse input, som han vil gå videre med til Søren Strand.
3: Orientering om bestyrelsesarbejdet:
Anker glæder sig over, at Covid er på retræte, men er bekymret for den nye udvikling i Europa.
Preben Smedegaard ønsker at stoppe i bestyrelsen ved generalforsamlingen den 18. marts d.å.
Anker præsenterer Ole Årstoft, som en interesseret kandidat til posten. Anker lægger meget vægt på, at
Prebens store arbejde med og for instruktørerne og kontakten til lederen af Idrætsparken bliver ført godt
videre, så det skal måske varetages af 2 bestyrelsesmedlemmer fremover. Ole Å. og Søren Pind.
På generalforsamlingen vil der også blive forelagt forslag om en vedtægtsændring, der gør, at HSR
bliver skrevet ud af HSI-bestyrelsesmøderne, da Niels Møller ikke genopstiller til næste HSR-valg,
Anker takker Niels for god inspiration.
HSI har nu fået en fast plads i Hørsholm Idrætsråd, som er mere i trit med HSI`s formål.
Til efteråret vil der blive etableret et 1.hjælps-kursus incl. hjertestarter-kursus. Per Groth arbejder på det.
4: Instruktørernes hjertesuk:
Lis Øbel:”Ligger kontingentet fast”? Anker forsikrer os om, at det ikke bliver sat ned igen pga. f.eks.
Covid-aflysninger, der har været for meget forvirring og arbejde omkring det.
5: Instruktører, der har haft en rund fødselsdag i det forløbne år, bliver hædret med flasker.
Ligeledes er der 2 instruktører der hædres for 10-års- jubilæum som instruktør.
Preben slutter mødet med tak for i dag og for ham personligt for sin tid som instruktørernes
kontaktperson. Mange udtrykker beklagelse over Prebens beslutning.
Mødet begyndte kl. 12.30 og sluttede kl. 14.30.
Referent: Bodil.

