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Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet på kontoret i Hørsholmhallen,
tirsdag den 6. september 2022.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Else Larsen, Ole Årstoft, Søren Pind, Lone Christensen og
Bodil Gessø Hansen
Afbud: Ingen
1): Anker byder velkommen
Referatet fra bestyrelsesmødet den 02.08.22 bliver godkendt.
2): Tid til kaffe med tilbehør.
3)a: Anker fortæller at vandhøjden i svømmehallen ikke kan ændres, når der samtidig er børn i bassinet.
Outdoor yoga ønsker at komme indendørs i vintersæsonen, kan benytte Multisalen, mandage kl..8.00-9.45.
Børge Nielsen (bordtennis) har i mandags oplevet, at lyset i Rådhushallen periodevis var tændt hhv. slukket.
Da Søren Strand er på ferie, har Anker henvendt sig til Facility Management, der vil løse problemet.
b): Ole har talt med Julie, der formidler det nye tiltag SANS (sang, musik, dans). Bestyrelsen skal finde ud
af, om det har interesse for vores medlemmer og i så fald finde en instruktør.
Angående problemet med svømmebåndene har Ole nu aftalt med svømmehallen at nulstille alle bånd, så de
skal aktiveres igen ved første fremmøde.
Flere uløste opgaver venter på at blive vendt med Søren Strand, der er på ferie resten af september måned.
Tina Gregersen er vikar for ham.
c): Søren har på vores hjemmeside korrigeret mødetidspunkterne for nogle hold.
d): Der er endnu ingen instruktører, der har vist interesse for kurser i den nye sæson, oplyser Bodil.
e): Intet nyt fra mærkedagsudvalget.
d): Eksterne turneringer: DGI`s badminton-turneringer i denne sæson vil blive afholdt som vanligt, dog med
egenbetaling udover kr. 100,- pr. gang som HSI yder tilskud til. Freddy Holgersen vil tilmelde de
involverede
4): HSI har pt. 524 medlemmer incl. 7 æresmedlemmer.
Der er stadig medlemmer, der er i restance med kontingentet, Else har et stort arbejde hermed.
Godtgørelsen til instruktørerne er ved at være klar til udbetaling.
5): Bordtennisholdet har planlagt en turnering den 27.9.2022. HSI giver et tilskud på 100 kr. pr. deltager.
Der er et ønske om sponserede klubtrøjer med logo, det kan HSI ikke honorere.
c): Referatet fra instruktørmødet den 26.08.22 bliver godkendt.
x)Ole mener at det vil være en god ide at der er en registreret suppleant for holdlederen på hvert hold.
Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 05.08.22 blev godkendt.
6 ) Telefonen er hos Else.
7): Eventuelt: Årets frivilligdag, afholdt af kommunen, bliver i år den 30.9.2022. Mere herom senere.
8) Næste møde: Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 13.00 på kontoret.
Tidspkt: Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede ca. kl. 15.00.
Referent: Bodil
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