Beslutningsreferat fra HSI`s-ekstraordinære bestyrelsesmøde på kontoret Hørsholmhallen,
tirsdag den 14. juni 2022.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Else Larsen, Ole Årstoft, Søren Pind og Bodil Gessø Hansen;
Afbud: Lone Christensen
1a) Anker bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde.
1a) Referatet fra bestyrelsesmødet den 03.05.22 blev godkendt. Ole spørger om interessen for DAI`s tilbud
ang. udendørs-aktiviteter, der er sendt ud til udendørsholdene. Bodil der har sendt det ud, har ikke fået nogen
tilbagemelding fra holdlederne.
2a) Anker meddeler, at Ole Bjerregaard er trådt ud af HSI`s bestyrelse.
Søren, der har været suppleant, indtræder i bestyrelsen og overtager Ole B`s opgaver. Søren varetager i
forvejen web-opgaverne.
2b) Ole orienterer: Hørsholmhallen er lukket for HSI i uge 45 pga. afholdelse af Floorball. Holdlederne
bliver orienteret senere på året.
Bordtennisholdet spiller i sommer, undtagen i ugerne 27, 32 og 33.
DGI har forespurgt, om vi vil være interesseret i et nyt tiltag: SANS (en kombination af sang og dans)
Blandt flere uddannede instruktører er Julie Drehn fra Hørsholm, der gerne vil introducere det i HSI.
Ole vil tage kontakt til Julie om mere information og eventuel instruktion.
2c), d) og e) Ikke noget nyt fra Web– , uddannelses- eller mærkedagsudvalget.
2f) Eksterne turneringer: Else har fra DGI fået et turneringsprogram for badminton til den kommende sæson:
Datoerne er fastsat til den 26/9 den 28/11-2022 og den 30/1 den 27/3-2023. Lone får en kopi til det videre
arbejde.
3) Else oplyser, at der pt. er 525 medlemmer og 7 æresmedlemmer i HSI;
Børge (bordtennis) har solgt 2 ældre borde til kommunen og vil købe 2 nye indenfor det budgetterede.
4a) Anker oplyser, at HSI`s forretningsorden og forretningsgange bør være tilgængelig for alle på
hjemmesiden. Søren vil sørge for dette.
4b) Næste instruktørmøde er fastsat til den 26/08 i Badminton-kantinen. De praktiske opgaver hermed, blev
aftalt.
4c) Den ekstraordinære generalforsamling er aftalt til den 22. juli 2022 kl. 14.30, sted?
5) Telefonen er hos Else.
6) Næste møde: Tirsdag den 2. august 2022 kl. 13:00 på kontoret.
7) Intet under eventuelt.

Tidspkt: Mødet begyndte kl. 13:00 og sluttede ca. kl. 15:00
Referent: Bodil

