Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet på kontoret, Hørsholmhallen.
tirsdag den 06. oktober 2020.
Til stede Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind og Bodil
Gessø Hansen
Afbud Niels Møller.
Punkt 1 Anker bød velkommen. Referatet fra den 01.09.2020 blev godkendt.
Punkt 2 a og b: Anker og Preben orienterede om, at gymnastik onsdag, hold 23, der er delt op i 2 hold med
max 50 pers. fungerer fint med tilmelding via Conventus. Preben har tjekket, at der max. har været
40 deltagere pr. gang. Det har været tilsvarende om tirsdagen hos Elsebeth. Vandreholdet ved Nina
Sverdlin ønsker max. 22 deltagere.
c: Søren havde ikke noget nyt fra web-udvalget, men holder fortsat øje med ændringer via
referaterne.
d: Ang. kurser fortalte Bodil, at Dorthe Rasmussen har været på et yogakursus den 19.09.2020.
Kurset, som Susanne Dethlefsen og Elsebeth Henning skulle på i oktober, er blevet aflyst for
anden gang. Bodil har haft kontakt med DGI-Nordsjælland og erfaret at HSI`s dataliste hos DGI
ikke er opdateret. Anker vil kontakte dem.
e: Ole fortalte ang. jubilæet, at Preben har reserveret basket-lokalet. Men man skal lige sikre sig, at
lokalet ikke er fyldt med møbler den dag. Der blev talt om tidspunkt, underholdning og evt. talere.
Punkt 3 Else oplyste, at der pt. er 565 medlemmer registreret og at der stadig er 15, der mangler at betale
kontingent. Økonomien er fortsat stabil.
Punkt 4 a: Det er på nuværende uvist, hvornår Rådhushallen er brugbar igen efter vandskader ved flere
skybrud. HSI`s aktiviteter er derfor midlertidig flyttet:
Softtennis til Hørsholmhallen, mandage kl 11.30-13.00.
6 bordtennisborde bliver flyttet til Fritidshusets 1.sal fordelt i 3 forskellige lokaler.
Yogaholdet ved Hanne Skovlund flytter til lokale 07 i Fritidshuset fra torsdag, den 8. oktober d.å.
b: Det kører fint med projekt Conventus.
c: Status ang. Corona-status : max. 50 pers. i forsamlinger, 1 meters afstand.
x: Ved sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der fremover kun skal være ét billardhold.
Lokalet er blevet halveret, så der nu kun er plads til 2 borde i stedet for 4. Da der er tilmeldt 16
spillere på Jørn`s hold, kan det være en mulighed at holdet spiller på 2 forskellige tidspunkter.
Her kan en holdleder-assistent komme på tale.
Anker og Preben har haft et møde med Jeff om nedlukning af hans hold og dermed hans drøm om
snookerbillard. Jeff havde et ønske om at spille for sig selv i aftentimerne, det har Jørn sådan set
ikke noget imod, men det er der ikke et flertal for i bestyrelsen. Der spilles alene keglebillard.
Punkt 5 Ingen orientering fra HSR.
Punkt 6 Telefonen har Else fortsat.
Punkt 7 Næste møde er tirsdag den 03.november 2020 kl. 13.00 på kontoret.
Punkt 8 Intet under eventuelt.
Tidspkt. Mødet sluttede kl. 14.30
Referent Bodil.

