Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde på kontoret Hørsholmhallen,
tirsdag den 02. august 2022.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Ole Årstoft, Søren Pind, Lone Christensen og Bodil Gessø Hansen;
Afbud: Else Larsen.
1) Anker bød velkommen til det 1. bestyrelsesmøde i den nye sæson.
Referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 14. 06. 22 blev godkendt.
2a) Anker har prøvet at kontakte formanden for HSR om flere aktuelle emner vedr. HSI og HSR, men uden
resultat.
Anker oplyser. at kommunens økonomiudvalg har foreslået, at foreningsmedlemmer mellem 67 og 80 år
ikke skal betale kontingent til én af de foreninger, de måtte være medlem af. Anker og Michael Esmann (Hø.
Idrætsråd/HIR) har fremsendt skriftligt høringssvar til kommunalbestyrelsen. Høringssvaret indeholder hvad
HIR finder som positivt og negativt. Herunder f.eks. aldersdiskriminering af medlemmer over 80 år og den
omfattende administration, det vil medføre for kommunen og for foreningerne. HIR foreslår, at kommunen i
stedet for giver tilskud til aktiviteter indenfor de aldersgrupper, der oplyses til Centrale Forenings
Register(CFR).
2b) Ole har forgæves prøvet at kontakte Julie Drehn, der er nyuddannet instruktør i DGI`s nye tiltag: SANS
(kombination af sang og dans). Det aftales, at etablere et møde med Julie, Anker, Ole og Bodil i nærmeste
fremtid.
Ole oplyser, at Petanque endelig har fået adgang til bane nr. 2, men det har medfødt et nyt problem, at der
bliver kørt cykelrace på banen. Ole og Søren Strand påtænker at der skal et mindre hegn op.
Bordtennis har fået 2 nye (brugte) borde.
2c) Søren (webansvarlig) holder hjemmesiden, mail`s, m.m. a`jour.
Anker gør opmærksom på, at kontrakten med internet-leverandøren på HSI`s kontor er sagt op, da det ikke
fungerer optimalt. Søren Strand er blevet kontaktet, om en HUB-tilslutning til Idrætsparkens anlæg.
2d) Bodil har tilmeldt Dorthe Rasmussen (yoga) til DGI`s 2 dages kursus: ”Hold hjernen frisk”
2e) Lone holder check på mærkedagene.
2f) Eksterne turneringer: Lone venter på de givne datoer i den nye sæson.
3) HSI har pt. 528 medlemmer + 7 æresmedlemmer.
Ca 100 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent. Og et problem er også, at nogle medl. betaler med
”kort” der er en ekstra udgift for HSI. I år vil bestyrelsen se det overhørig, men der henstilles til, at man
fremover KUN betaler via bankkonto, ellers må der lægges et tillæg oveni betalingen med kort.
4a) Ekstraordinær generalforsamling den 05.08. kl. 15.00 bliver afholdt i Multisalen (bag skøjtehallen)
4d) Instruktørmødet den 26.08.22 kl. 12.30 blev drøftet om indhold og hvem gør hvad.
5) Telefonen er pt. hos Anker.
6) Næste møde: Tirsdag den 06.sept. 2022 kl. 13.00 på kontoret.
7) intet under eventuelt.
Tidspunkt: Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.30.
Referent: Bodil.

