Referat af generalforsamlingen i Hørsholm Senior Idræt på Sophielund,
fredag den 18. marts 2022.
Til stede fra bestyrelsen: Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren
Pind, Lone Christensen, Bodil Gessø Hansen og Niels Møller (HSR)
Antal fremmødte medlemmer: 30 inklusiv bestyrelsen.
Anker byder velkommen til den ordinære generalforsamling.
En særlig velkomst til æresmedlemmerne: Kirsten Mikkelsen og Jørgen Andersen.
Anker præsenterer herefter den nuværende bestyrelse, inkl. 2 suppleanter og HSR`s repræsentant.
1) Forslag til dirigent:
Jørn Knudsen er foreslået og bliver valgt med applaus.
Jørn konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet og er beslutningsdygtigt. Jørn fortæller, at
der p.t. er 4 medlemmer, der ikke har e-mail-adresse. De er alle blevet underrettet pr. tlf. Bodil er referent.
2) Valg af 2 stemmetællere:
Svend Humble og Verner Knudsen melder sig.
3) Formandens beretning for 2021:
Anker fortæller, at i løbet af 2021 har vi holdt 8 bestyrelsesmøder og 2 instruktørmøder, som HSI sætter
stor pris på og hvor næsten alle kommer. Her bliver der udvekslet meninger, erfaringer, hvad er godt og
hvad kan gøres bedre. Instruktørerne er HSI`s nerve.
HSI har p.t. 524 medlemmer. Det er ca. 100 færre end for et par år siden Corona - pandemien, lukning af
hold samt lokaleproblemer m.v. er årsagen. Vi har 17 idrætter, hvor 14 personer er på venteliste til
forskellige hold. 42 personer er instruktører og eller bestyrelsesmedlemmer. Alt kører godt i øjeblikket.
HSI har løbende haft møder med Idrætsparken, frivilligcentret, kommunens aktivitetscenter og selve
kommunen, der til tider har været tung at samarbejde med. F.eks. ved genetableringen af Rådhushallen.
HSI profilerer sig ikke så meget i medierne, da der kun er få ledige pladser.
Den nye idrætspolitik for kommunen fra 2020 er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen. Anker har flere
gange overfor borgmesteren fremsagt HSI`s behov for flere haller og lokaler, hvis vi skal kunne integrere
flere interesserede ældre til senioridræt. I Idrætsparken er der påtænkt byggeri af en dobbelthal, ellers er der
ikke planlagt mere. Padletennis kan blive en ny disciplin i kommunen, som HSI vil være interesseret i, med
Søren Pind som instruktør.
Resortområdet:
Preben tager sig af instruktørerne, haller og lokaler, som er et stort tidskrævende område.
Else varetager økonomiområdet, et stort område, der også omfatter medlemmernes ind-og udmelding af
foreningen. Anker fortæller om den store forvirring og det store ekstra arbejde for kassereren det skabte, da
kontingentet blev nedsat til det halve pga. Covid - aflysnínger. Det sker ikke igen, forsikrer Anker,
kontingentet er fortsat 320 kr.
Bodil formidler kurser til instruktørerne. 2 yogakurser og 1 pilateskursus har der været afholdt. Flere kurser
har været aflyst pga. covid-19.
Søren fra web-udvalget holder hjemmesiden ajour.
Ole var tovholder ved HSI`s 25års jubilæum med mange fremmødte medlemmer, hvor også borgmesteren,
formanden for DGI-Nordsjælland og formanden for Idrætsrådet, Michael Esmann lagde vejen forbi.
Som en ny disciplin har HSI fået en nyuddannet instruktør til udendørs yoga, der har mulighed for at træne
ved Kokkedal slot og andre grønne områder. Det bliver spændende at følge.
Sidste år blev Hans Olsen (gymnastik, onsdag) hædret med kommunens lederpris. HSI modtog en donation
på 10.000 kr. i den anledning.
Anker afsluttede formandsberetningen med endnu engang at slå fast, at det er instruktørerne / holdlederne
der er fundamentet i HSI`s eksistens. Dernæst en tak til bestyrelsen, Niels (HSR) og medlemmerne.
Jørn opfordrer til spørgsmål ang. formandens beretning. Beretningen blev godkendt med applaus.
4) og 5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fremlæggelse af budgettet, herunder
fastsættelse af kontingentet.
Else præsenterede det reviderede regnskab og budgettet.
Regnskabet, budgettet og fastlæggelses af kontingentet, 320 kr. blev vedtaget med applaus.

6) Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen har forslag om ændringer i vedtægterne.
§4: Punket bedes ændret, da fritidsloven siger, at man frit kan deltage til samme kontingent i aktiviteter på
tværs af kommunerne.
§6 a: HSR`s repræsentant, som er det 6. medlem i HSI`s bestyrelse ønskes fjernet.
Freddy Holgersen (FH) mener, at det var kommunen der for 26 år siden ”bestemte”, at HSR skulle være
repræsenteret i HSI. Anker argumenterer for, at HSI har fået en plads i Hørsholm Idrætsråd, som er mere
relevant for en idrætsforening, som HSI jo er. FH mener, at HSR har en bredere vifte ud til alle ældre. Det
har HSI så også bl.a. med foldere, der ligger på relevante steder, så de ældre, der er interesseret i idræt, kan
tage een. Anker fortæller, at han og HSR`s formand kvartalsvis holder møde sammen. Så det er modellen
fremover og i øvrigt er der ikke nogen instruks fra kommunen om, at HSR skal være repræsenteret i HSI.
Lona Brokmann og Verner Knudsen opponerer med, at det er HSR, der har det overordnede opsyn med de
ældre her i kommunen og vil gerne have ”kontrol” med, hvad de ældre bliver tilbudt. Anker pointerer
endnu engang, at vi er en idrætsforening og er medlem af DAI, DGI, DIF og HIU - og der igennem
Idrætsrådet, der har kontakt til kommunen.
Svend Humble mener, at vi i vore dage orienterer os meget mere på nettet og hjemmesider end for 26 år
siden, da HSI blev oprettet, så informationen mand til mand er forældet.
§6c: Op til 2 suppleanter kan vælges til bestyrelsen.
§9.2: Generalforsamlingen vælger selv referenten.
Der stemmes om §6a: Skal HSR ikke være repræsenteret i HSI`s bestyrelse fremover?
17 stemmer for og 7 stemmer imod. Ingen stemmer for eller imod.
De andre §’er, der er i spil, stemmer alle for, at de slettes i vedtægterne.
Jørn tager det til efterretning. Men da der ikke er 50% af medlemmerne til stede, proklamerer han, at der
skal en extraordinær generalforsamling til, for at ændringerne kan vedtages, og hvor der ifølge vedtægterne
så skal være to tredjedele af de fremmødte, der stemmer for ændringerne.
Anker: Der vil med 14 dages varsel blive indkaldt til extraordinær generalforsamling med 3 punkter:
Ændring af §’erne i vedtægterne og eventuelt.
7) Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år: ingen i år.
8) Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Preben Smedegaard er ikke villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår Ole Årstoft som nyt bestyrelsesmedlem,
han bliver valgt med applaus. Kasserer Else Larsen er villig til genvalg, menigt bestyrelsesmedlem Ole
Bjerregaard er villig til genvalg. De bliver begge valgt med applaus.
9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.

Søren Pind er villig til genvalg og Lone Christensen er villig til genvalg. Begge bliver valgt med applaus.
10) Valg af 2 revisorer og en suppleant, 1 revisor i lige år, 1 revisor i ulige år, suppleant vælges hvert år.

Bjarne Hermann er villig til genvalg. Egon Kristiansen er villig til genvalg som revisorsuppleant.
Begge blev valgt med applaus.
11) Eventuelt : Anker takker for afstemningen ang. vedtægtsændringerne.
Stor tak til Preben for hans store arbejde i HSI med og for instruktørerne.
Preben takker bestyrelsen for godt samarbejde og roser instruktørerne for deres engagement.
Der er stor ros, tak og applaus fra de fremmødte til Preben.
Ole Årstoft bliver budt velkommen i bestyrelsen, der kvitterer med tak og en lille præsentation af sig selv.
Bente Svensson foreslår at ældre ukrainere kan få friplads i HSI. Det er der stor stemning for, men det skal
først vendes i bestyrelsen som en særregel, idet vedtægterne siger, at ingen kan være kontingentfri ud over
æresmedlemmer.
Børge Nielsen, bordtennis, opfordrer til, at der bliver opsat en hjertestarter i Rådhushallen.
Jørn afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.
Anker takker Jørn for fint udført arbejde, som dirigent med en vingave.
Tidspkt: Mødet begyndte kl.14.30 og sluttede kl.15.45.

Referent: Bodil

