Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet på kontoret i Hørsholmhallen,
tirsdag den 01. september 2020.
Til stede Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Ole Bjerregaard, Else Larsen, Søren Pind og
Bodil Gessø.
Afbud Niels Møller.
Punkt 1 Anker bød velkommen.
Referatet fra den 4. august 2020 blev godkendt.
Punkt 2 b. Preben har, efter flere ønsker fra instruktørerne indkøbt håndsprit til Elsebeth H. i Hørsholmhallen og til holdene i Multisalen. De ”blå” spritflasker til overfladebeh. er det p.t. mere besværligt
med, men Preben har foreløbig ”skaffet” een til Hørsholmhallen.
Preben har travlt med at følge op på alle hold, der er ved at komme i gang med restriktionerne.
c. Der er ikke nyt fra web-udvalget, oplyste Søren.
d. Uddannelsesudvalget: Der er kommet et tilbud fra DAI om et stavgangskursus.
Bodil har kontaktet de 2 holdledere på vandreholdene. Ingen af dem er interesseret i det i
forbindelse med deres hold; men det kunne være en selvstændig disciplin mener en af dem!!
Punkt 3 Else har travlt med at bogføre medlems-betalingen fra de p.t. 574 HSI-medlemmer.
Punkt 4 a. Ingen kommentarer til generalforsamlingen den 14.08.20. på Sophielund.
b. Instruktørmødet blev vendt med bl.a. spørgsmålet omkring Conventus og instruktørerne, hvordan de kan bruge det? Det vil Anker gerne hjælpe dem med, der har behov for det.
c. Conventus udvikles hele tiden, Else og Anker er tilfredse med det. Vedr.
kontingentindbetalingen er der 25 medl. der ikke har givet korrekte oplysninger, det kræver et
nærmere eftersyn.
d. Opdaterede regler vedr. Corona udsættes til næste bestyrelsesmøde, dog står det helt klart, at
alle skal have deres egen måtte med, hvor det kræves.
e. HSI`s jubilæum den 21.04.21 ved Ole: Der blev talt om reservation af lokale, underholdning og
evt. talere.
x. Anker har været til møde med kommunen vedr. deres ønske om at inddrage billardlokalet til
motionsrum.
HSI har i en årrække haft ”hævd” på lokalet. Anker fik tilbudt, at HSI må være
medbestemmende, hvad der skal være i motionsrummet af udstyr. Da vi ikke er interesseret i det,
spurgte Anker, hvor vi så kan være med billard? Det var der ikke noget svar på.
Kompromiset blev, at HSI får halvdelen af lokalet til 2 billardborde, rummet bliver delt i to.
Anker foreslog bestyrelsen, at de 2 billardhold bliver degraderet til 1 hold, det var der enighed
om.
Preben gjorde opmærksom på, at ved at lokalet bliver halveret forsvinder pladsen med det ”sociale hjørne” for det aldrende billardhold.
Anker har gjort det klart overfor kommunen, at HSI føler sig mere og mere tilsidesat/degraderet
med hensyn til fordeling af lokaler.
Preben var i Multisalen tirsdag formiddag, i den tid som vi er blevet frakendt. Der var ingen
aktivitet!!! Preben følger op på det.
Punkt 5 Ingen nyheder fra HSR, da Niels var fraværende.
Punkt 6 Der er travlt ved telefonen, oplyste Else.
Punkt 7 Næste møde er den 6. oktober 2020 kl 13.00 på kontoret.
Punkt 8 Intet under eventuelt.
Tidspkt. Mødet begyndte kl. 13.00 0g sluttede kl. 14.30
Referent Bodil.

