Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde på kontoret i Hørsholmhallen,
tirsdag den 04. oktober 2022.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Else Larsen, Søren Pind, Lone Christensen og Bodil Gessø Hansen.
Afbud : Ole Årstoft.
1) Anker bød velkommen.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 06. september 2022 bliver godkendt. Anker har en kommentar til
punkt 3b): grundet ferie er Anker og Ole`s møde med Søren Strand om flere uløste opgaver for HSI blevet
udsat til nærmeste fremtid.
2a &b) Anker og Lisbeth Schmølker (HSR) er via en samtale blevet enige om, at repræsentanten for HSR til
HSI`s bestyrelsesmøde er foreløbig udsat.
Frivillig fredag den 30. sept. 2022 afholdt af kommunen var en succes. Dog er Anker ikke tilfreds med den
noget skjulte information om tilmeldingen til dagen. Susanne og Elsebeth var blandt de nominerede til
”Årets frivillig”. HSI ærgrer sig over, at man ikke har været med til indstillingen.
Anker og Else har overværet bordtennisholdet`s vellykkede turnering/stævne mod Fredensborg forening, der
blev afholdt i Rådhushallen i Hørsholm.
Svømmehallen har været lukket et par dage pga. fæcalia i bassinet.
Anker og Ole er blevet tilmeldt Svømmehallen`s infogruppe.
Anker og Else har været til afskedsreception for Stig Jørnung (træner i Badmintonklubben).
Der er stadig uafklarede problemer med svømmebåndene.
c) Intet nyt fra Web-udvalget ved Søren.
d) Bodil oplyser, at Susanne Dethlefsen og Elsebeth Henning har været på kursus i DGI-regi: ”Bevæg dig for
livet”. Indholdsmæssigt var det meget tilfredsstillende, men faciliteterne var slet ikke i orden.
e) Der er styr på mærkedagene, oplyser Lone.
f) Eksterne turneringer: Der har lige været afholdt badminton-stævne i DGI-regi. 5 spillere fra HSI deltog.
3) Else oplyser, at HSI pt har 516 medlemmer, incl. 7 æresmedlemmer.
Efterhånden har alle medlemmer betalt kontingentet for nuværende sæson.
4) Sager til behandling:
a) Bestyrelsen drøfter et emne under diskretion.
b) Der har, i Anker`s navn, verseret falske E-mail`s i HSI. De skal ikke besvares og hurtigst muligt slettes.
c) Hørsholm kommunes nylig vedtagne budgetforlig: Mange sportsgrene bliver berørt heraf, bl.a.
badmintonklubben. HSI bliver ikke berørt direkte.
5) Telefonen er hos Else.
6) Næste møde:Tirsdag den 1.november 2022 kl.13.00 hos Else.
7) Intet under eventuelt.
Tidspkt. Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.30.
Referent. Bodil.

