Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde på kontoret Hørsholmhallen,
tirsdag den 05. april 2022.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Ole Årstoft, Søren Pind, Lone Christensen og
Bodil Gessø Hansen. Gæst fra DGI-Nordsjælland: Niels Thalund
Afbud; Niels Møller (HSR)
1. Anker byder velkommen til det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling og
præsenterer den nye opsætning af dagsordenen, hvor det 1. punkt fremover vil være HSR, med nyt derfra.
I dag er det dog Niels Thalund fra DGI der får ordet først.
Niels varetager seniorernes interesse i DGI-Nordsjælland mhp. at så mange som muligt har et aktivt
seniorliv både fysisk og mentalt til gavn for den enkelte og således også for samfundet mhp. ressourcer.
Niels fortæller om DGI`s aktiviteter og opfordrer os til at gøre brug af DGI mhp. hjælp og inspiration.
2. Intet nyt fra HSR da Niels Møller har meldt afbud.
Anker ”tager hul” på vedtægternes §6 ang. HSR`s deltagelse i HSI`s bestyrelsesmøder som det 6. medlem!!
Anker har forhørt sig hos kommunen, om det skulle være et direktiv derfra. Det er det på ingen måde. De
ville aldrig indgå en sådan aftale med at skulle ”holde øje” med andres bestyrelsesmøder, som det ellers blev
fremført af et medlem til generalforsamlingen.
Efterfølgende har Anker haft et møde med HSR`s formand Lisbeth Schmølker og sekretær, Jørgen Eirfeldt.
Her blev det aftalt, at HSR sender en repræsentant accepteret af HSI til vores bestyrelsesmøder, hvor punkt
1. så vil blive: HSR orienterer. Herefter vil vedkommende forlade mødet. Endvidere blev det aftalt mellem
HSR og HSI, at HSI bestyrelse v/formanden har vetoret overfor hvem HSR kunne ønske sig blev lytteposten
i HSI bestyrelse samt at HSR alene skulle deltage under HSI bestyrelses-dagsorden-punkt omhandlende
”HSR orienterer”.
Der er flertal i bestyrelsen for dette forslag, som skal fremlægges på den kommende ekstraordinære
generalforsamling.
3. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde bliver godkendt med en enkelt rettelse under pkt. 2b:
Renovering af svømmehallen sker ikke i år, men først i sommeren 2023.
4a. Anker omdeler ark med HSI`s forretningsorden med rettelser vedr. HSR`s fremtidige deltagelse i HSI`s
bestyrelsesmøder.
Diabetesforeningen har forespurgt om vi vil formidle salg af lodder, det er der ikke stemning for.
Den 26.04. er der repræsentantskabsmøde i Hørsholm Idrætsråd. Etablering af en hjertestarter i
Rådhushallen vil blive taget op.
4b. Instruktørkontakt: Ole Å. har fået en forespørgsel fra yogaholdet om at fortsætte maj måned ud. Det er
ok.
Petanqueholdet forespørger om bane-2 snart er til rådighed. Undersøges af Søren Strand.
Ole Å og Søren har været rundt og beset lokalerne i HSI`s regi.
4c. Søren a`jourfører HSI`s-hjemmeside og nu med Ole Årstoft som nyt bestyrelsesmedlem.
4d. Intet nyt fra uddannelsesudvalget.
4e. Lone har flere spørgsmål angående formidling af mærkedage. Det blev vendt i bestyrelsen.
5. Else gennemgår den aktuelle økonomiske status. Der er pt. 523 medlemmer i HSI.
6a Afrunding af generalforsamling 2022: Referatet blev godkendt, også af Nordea. (HSI`s bankforbindelse)
6b. Bestyrelsen 2022: Anker omdeler ark med fordeling af opgaver til bestyrelsen, som bliver gennemgået:
noget der er forældet bliver slettet og andet bliver tilføjet.

Ældretræf med turneringer, op til 6 gange pr sæson, for badminton- og bordtennisspillere bliver drøftet på
mødet: Tilmelding skal være for alle interesserede og evt. en delvis brugerbetaling. Lone vil arbejde videre
med det.
6c. Anker er i gang med udarbejdelsen af næste sæsons folder. Har i den forbindelse talt med Søren Strand
om næste års haller og lokaler. Vi ønsker stadig multisalen tirsdag formiddag, Hørsholmhallen mandag til
soft-tennis og bordtennis, der ønsker at spille en halv time længere.
6d. Forretningsorden gennemgås igen… ang. flere formuleringer.
x) Anker forbereder en ny § til næste generalforsamling ang. et forslag om foreningens økonomi.
7. Telefonen er hos Else. Ny-tilmeldte medlemmer betaler først kontingent fra næste sæson.
Intet under eventuelt.
8. Næste møde: tirsdag den 03.maj 2022 kl.13.00 på kontoret.
Tidspunkt: Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 15.30.
Referent. Bodil.

