Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde, Rungsted kro,
tirsdag den 01. december 2020.
Til stede Anker Blauenfeldt, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind, Niels Møller og Bodil Gessø
Hansen.
Afbud Preben Smedegaard.
Punkt 1 Anker bød velkommen til bestyrelsesmødet og bestyrelsens årlige julefrokost.
Referatet fra den 6.oktober 2020, skal godkendes på næste bestyrelsesmøde,
November-mødet blev aflyst pga. flere afbud.
Punkt 2 2a: Anker havde flere korte oplysninger:
Der er et nyt vandrehold på vej, en interesseret holdleder vil gerne oprette et hold der fokuserer på
ro og eftertænksomhed.
Soft-tennis, torsdag: Svend Humble ønsker at stoppe som holdleder, Ole Bjerregaard tager
midlertidig over.
Petanqueholdet: Dennis Willesen ønsker at stoppe som holdleder, der er endnu ikke fundet en
afløser.
Yogaholdet ved Hanne Skovlund: Der er en mulig afløser når Hanne stopper efter denne sæson.
Ang. svømmeholdene er Winnie Møller`s det eneste der p.t. er i gang, de andre har for mange
deltagere i henhold til corona-restriktioner.
Rådhushallen er fortsat under reparation efter skybruddet i efteråret. Det er endnu uklart, hvornår i
det nye år den er klar til brug.
2c: Intet nyt fra web-udvalget ved Søren.
2d: Bodil fortalte, at et kursus som Dorthe Rasmussen (yoga) var tilmeldt blev aflyst pga
manglende tilslutning.
Et kursus for ”motion i naturen” ved Karen Allermann og Britt Vinderslev er tilmeldt til den
07.03.21.
2e: Ole har fokus på 25- års-jubilæet.
Punkt 3

Else oplyste, at HSI p.t. har 571 medlemmer.
Økonomien har det godt….. 10 medl. mangler endnu at betale.

Punkt 4 4a: Ang. Yoga næste sæson: se ovenfor.
4b: Registreringslisten for bestyrelsen og instruktører hos DGI-Nordsjælland er blevet ajourført.
Punkt 5 HSR: Niels fortalte, at arrangementet med restaurantbesøg for kommunens pensionister blev en
succes. HSR er i gang med at undersøge benyttelsen af kommunens lokaler.
Punkt 6
Punkt 7 Næste møde er den 05.01.21. kl 13.00 på kontoret.
Punkt 8
Tidspkt. Mødet og frokosten begyndte kl. 13.00 og varede til kl……?
Referent Referent: Bodil. - God jul.

