Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet på kontoret, Hørsholmhallen.
tirsdag den 03. maj 2022
Til stede Anker Blauenfeldt, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Ole Årstoft, Lone Christensen og Bodil Gessø
Hansen
Afbud
Søren Pind og Niels Møller.
Punkt 1 Anker bød velkommen.
Punkt 2

Ingen orientering fra HSR.

Punkt 3

Bestyrelsesreferatet fra den 05.april 2022 blev godkendt.

Punkt 4a Der har været valg i Hørsholm Idrætsråd. Anker er blevet genvalgt til at varetage HSI`s
interesser.
Ang. søgning om haller/lokaler til næste sæson: Vedr. Hørsholmhallen mandag formiddag, hvor
softtennis gerne vil spille fremover, har Vallerødskolen angiveligt også et ønske om at være der
grundet renovering af deres gymnastiksal.
Hørsholm kommune har rettet henvendelse til HSI om at låne bordtennisborde. Det har Børge
(holdleder) sagt fra overfor, da der tidligere har været hærværk mod bordene.
Der har været en opfordring fra svømmehallen om, at HSI`s medlemmer kun kan benytte
svømmehallen, når der undervises i HSI-regi. Det vil Anker sende en meddelelse om til de
implicerede instruktører.
4b Ole Å. oplyser at petanque-holdet ønsker at spille flere dage om ugen… det er ok.
Bane 2 er i en proces med klargørelse.
Bordtennisholdet ønsker at spille i sommerferien. Det er ok, undtagen i uge 31.
Ole har aftalt med Søren Strand at, hvis vi ikke hører andet, har HSI rådighed over lokaler og
haller hele året, undtagen i skolernes ferier. Ønsker vi at spille i ferierne, skal vi søge om det.
4c Ingen orientering fra web-udvalget da Søren er fraværende.
4d DAI har sendt et par tilbud om vandreture og kanosejlads. Bodil har sendt det videre til
udendørsholdene.
4e Lone har været på besøg med en vingave til en instruktør der fyldte 80 år.
4f Lone vil tage sig af eksterne turneringer i samarbejde med holdlederne.
Punkt 5

Else oplyser, at der er 526 betalende medlemmer plus 7 æresmedlemmer.

Punkt 6a Forretningsordenen gennemgås med rettelser og tilføjelser.
6b Folderen 2022-23 gennemgås.
6c Næste instruktørmøde er programmeret til den 26/8-22. Der er et ønske om at finde et mere egnet
lokale.
x Der er opstået en misforståelse med et svømmehold ang. tilmelding til næste sæson. Anker vil tage
kontakt til instruktøren.
Punkt 7

Vagttelefonen er hos Else.

Punkt 8

Intet under eventuelt.
Næste møde: Tirsdag, den 2. august kl. 13.00.

Tidspkt. Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 15.00
Referent Bodil.

