Referat af HSI’s ekstraordinære generalforsamling i Multisalen.
fredag den 05. august 2022.
Til stede fra bestyrelsen: Anker Blauenfeldt, Ole Årstoft, Søren Pind og Bodil Gessø Hansen;
Afbud: Else Larsen og Lone Christensen.
Antal fremmødte medlemmer: 21, inklusive bestyrelsen.
1) Anker byder velkommen til de fremmødte til den ekstraordinære generalforsamling, hvor flere
ændringer i vedtægterne er på dagsordenen og tak til dem, der har givet en fuldmagt til bestyrelsen.
Anker præsenterer bestyrelsen.
2) Valg af dirigent: Jørn Knudsen er foreslået og bliver valgt.
Jørn takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig og lovligt varslet.
Formålet med mødet i dag er udelukkende, at der skal stemmes om de foreslåede ændringer i vedtægterne,
fastslår Jørn.
3) Referent: Bodil Gessø.
Stemmetællere: Hans Olsen og Preben Smedegaard.
4) Forslag til vedtægtsændringer:
Jørn foreslår at man først stemmer om de tre første punkter der er i spil:
§ 4 A: Omhandler den paragraf, hvor man tidligere opkrævede forhøjet kontingent for medlemmer bosat
udenfor kommunen, svarende til det beløb som HSI fik i tilskud til medlemmer over 65år
(Hørsholmordningen, der ophørte i 2007) bosiddende i Hørsholm kommune.
Fritidsloven siger, at ”alle er lige for loven”, uanset hvor man bor.
§ 6 C: Generalforsamlingen vælger op til 2 suppleanter til bestyrelsen.
§ 9 G: Referenten vælges af generalforsamlingen.
Forslagene bliver enstemmigt vedtaget incl. 9 fuldmagter: 30 i alt.
§ 6 A: Her står for nuværende i vedtægterne at HSI´s ledelse består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen, Det 6’te uden stemme ret udpeges af HSR. Forslaget var at slanke bestyrelsen til de 5
generalforsamlingsvalgte.
Der er en udtalelse fra en deltager om, at det må være en fordel for HSI, at seniorrådet kan ”hjælpe” med
kontakter, bl.a. til kommunen.
Anker forklarer, at HSI er en idrætsforening og derfor er med i Hørsholm Idrætsunion og således også i
Hørsholm Idrætsråd, der hjælper os med, hvornår og hvordan vi skal søge om diverse samt kontakt til
kommunen og kommunalbestyrelsen. HSR har vi ikke noget direkte interessefællesskab med. Anker har
dog jævnligt en positiv kontakt til formanden for HSR. Ole pointerer her, at det mest normale for
bestyrelser er, at man ikke deltager i andres bestyrelsesmøder, men at man godt kan orientere hinanden om
relevante interesser. Selvfølgelig vil vi holde dialogen til HSR ved lige med relevante ting.
Forslaget bliver vedtaget med 29 stemmer (incl. 9 fuldmagter) 1 stemte imod.
5) Intet under eventuelt.
6) Anker takker dirigenten med en flaske og de fremmødte for god ro og orden.
Tidspunkt: mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 15:25.
Referent: Bodil.
Underskrift ved dirigent: Jørn Knudsen:

