Referat fra HSI-instruktørmøde i badmintonhallens kantine, Hørsholm
fredag den 26. august 2022.
21 deltagere inkl.: Anker, Ole, Else, Søren, Lone og Bodil fra HSI’s bestyrelse;
1: Anker byder velkommen til sæsonstartens 1. instruktørmøde og giver derefter ordet til HSI`s nye
næstformand, Ole Årstoft, der også byder velkommen til de forholdsvis få fremmødte grundet flere
sammenfattende ting med ferie, Sophielunds frivilligdag o.a. Fremadrettet vil vi tage højde for det.
Inden frokosten er der en kort præsentationsrunde.
2: Efter frokosten, kaffe og en livlig snak giver Ole en aktuel orientering:
Petanquebanen er udvidet med bane 2. Holdet har mulighed for at spille hele ugen, det er op til
instruktøren, at formidle det.
Bordtennisholdet har planlagt en turnering til september mod Ældresagen i Fredensborg.
Ole pointerer, at de udleverede bånd til HSI-svømning KUN er tilgængelige til de normerede tider.
Evt. nye aktiviteter: SANS i DGI-regi, er en kombination af sang og musik, en nyuddannet instruktør vil
introducere bestyrelsen i nær fremtid.
Hvis padletennis kommer til Hørsholm, vil Søren Pind stille sig til rådighed som instruktør for HSI`s
interesserede.
3: Anker fortæller om HSI`s arbejde med søgning og gensøgning af lokaler, det går mere eller mindre
uden problemer.
Vallerødskolens idrætshal, der er under renovering, skal bruge Hørsholmhallen om mandagen i den
kommende sæson.
Dorte Pedersen, outdoor yoga, ønsker et lokale til rådighed for den kommende sæson.
Den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt den 05.08.22, gik smertefrit igennem med de
ønskede ændringer i vedtægterne.
Anker, der er med i Hørsholm Idrætsråd, har givet høringssvar i kommunens økonomiudvalg ang.
forslaget FIT 80, der omhandler det kommunale tilskud til den enkelte ældre som forenings-medlem.
Idrætsrådet foreslår, at tilskuddet bliver givet til foreningen i stedet for til det enkelte medlem.
Ang. tilskud til turneringer, vil HSI fremover yde 100 kr. til hver deltager, resten er egenbetaling.
Børge Nielsen efterlyser en oversigt over, hvem der bruger Rådhushallen hvornår. Han savner desuden
en efterlyst kommunikation med Søren Strand. Winnie Møller udtrykker det samme problem for
Multisalen. Det er ikke et nyt problem, konstaterer Anker, Ole vil tage det op med Søren Strand. Anker
vil tage det op i Idrætsrådet.
Winnie fremfører et stort problem med adgangsarmbåndene til svømmeholdene, de forsvinder og eller
bliver ikke afleveret, Anker og Ole vil kontakte Søren Strand om dette akutte problem.
4: Ole afsluttede og takkede for et godt møde.
Tidspunkt : Mødet begyndte kl. 12.30 og sluttede kl. 14.15.
Referent : Bodil.

