Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet
Afholdt udendørs på Bloustrødvej
tirsdag den 02. februar 2021.
Til stede Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Ole Bjerregaard, Søren Pind og Else Larsen
Afbud
Bodil Gessø Hansen. og Niels Møller.(pga forsamlingsforbud max. 5 personer)
Punkt 1 Anker bød velkommen.
Referatet fra den 1.december 2020 blev godkendt
Punkt 2 2a:
Anker beretter om en sag hvor et tidligere medlem af HSI-billard holdet har klaget til T. Gruelund
fra kommunalbestyrelsen over at antallet af billardborde er skåret ned fra 4 til 2 borde
(Kommunalbestyrelse har overdraget ½ delen af vores billard lokalev for udviddelse af
styrkelokalet til blandt andet Rungsted Ishockey) og at HSI bestyrelsen derefter har besluttet, at
der på de resterende 2 borde alene skal spilles kegle-billard.) Anker har på forespørgsel orienteret
T. Gruelund om baggrunden for vores beslutning, som er, at 12 medlemmer spiller kegle billard og
max 3-4 spiller snooker. Sagen er herefter afsluttet og Else har kontaktet medlemmet og tilbudt at
refundere det betalte kontingent, hvilken han accepterede.
2b:
Preben beretter om holdene.
Billard kommer snart i gang og de overvejer at få en tid mere – der kan jo kun være 4 ved hvert af
de 2 borde.
Bordtennis- Man er ikke tilfreds med den midlertidige flytning fra Rådhushal til Fritidshuset som
foregår i flere forskellige rum og det går ud over det sociale. En forespørgsel om aktivitet kunne
foregå i Hørsholm Hal kan desværre ikke imødekommes pt. da den bruges af skolerne indtil kl.11.
Softtennis – Mandagsholdet i Rådhushal har midlertidigt fået tildelt tid i Hørsholm Hal fra kl 1112.30/13.
Torsdagsholdet her er Svend Humble stoppet som instruktør og Ole Bjerregaard har indvilget i at
fortsætte midlertidigt indtil en ny instruktør melder sig. Ole søger dog en medhjælper til
instruktørgerningen allerede nu.
Yoga – Her er store problemer. Hanne Skovlund instruktør på 3 hold har for længst meddelt at
hun stopper til sommer. Vi har ingen afløsere parat. En mulig løsning til det ene hold er Dorte
Pedersen som har tilbudt at tage et hold, men det kræver at HSI betaler en afgift til en dyr
uddannelse til instruktør og det er tvivlsom om uddannelsen kan være fuldført inden opstart af ny
sæson. Anker ansøger DGI/DIF foreningspuljen om betaling/tilskud for uddannelsen. Finder vi
ikke instruktører risikerer vi nedlukning af hold.
Petanqueholdet: Dennis Willesen ønsker at stoppe som holdleder, der er endnu ikke fundet en
afløser. Preben vil tale med 3 mulige emner på holdet om de vil overtager hvervet som holdleder.
Tourcykling: Her stopper Finn Rasmussen, som holdleder for hold 12C her til sommer. Der er pt
ingen afløser.
Vandreture: Her er der oprettet nyt hold ”Vandretur i ro og eftertænksomhed” onsdage fra kl 10
til kl 11.30 med holdleder Jette Duus, men endnu ingen tilmeldte - hvilket formentligt skyldes
Corona situationen.
Gymnastikholdene – Her er instruktørerne klar lige så snart startmelding bliver givet.
Rådhushallen er fortsat under reparation efter skybruddet i efteråret. Det er endnu uklart, hvornår
den er klar til brug da der skal lægges nyt gulv- men bliver næppe før april.
2c:
Søren oplyser at der ikke er noget nyt fra web-udvalget.
2d:
Anker meddeler, at der ikke er noget at berette fra uddannelses-udvalget.
2e:
HSI 25års fødselsdag- kan efter al sandsynlighed ikke afholdes i april som der ellers var planer for
men vi er nødt til at afvente ophævelse af forsamlingsforbud så risikoen er at den må udsættes til
næste år.

Punkt 3

Økonomien i foreningen ser fin ud på trods af flere udmeldelser. Else har ved flittigt arbejde
nedbragt antallet af medlemmer i restance fra 49 til 12.
Der er overskud i regnskabet i forhold til budgettet bla. som følge af færre holdudgifter pga.
corona nedlukningen.

Punkt 4

4a:
Yogaholdet næste sæson er behandlet/omtalt under punkt 2b – Anker fortæller dog at Dorte
Pedersen, hvis hun bliver uddannet, er indstillet på at have hold på op til 30 deltagere, men helst
udendørs.
4b:
Nedlukning af HSI aktiviteter pga. coronarestriktionerne betyder at sæsonen 2020/21 er blevet
helt smadret for medlemmerne. Anker foreslår at vi enten forlænger sæsonen 2020/21 til at
dække frem til 1.juli 2022 eller overvejer anden kompensation til betalende medlemmer.
Kasserer Else bekræfter at foreningens økonomi kan bære dette. Forslaget blev derefter vedtaget.
4c:
Anker har som ovenfor nævnt søgt i DGIs foreningspulje om betaling kr 16.000 for DGI kursus
til uddannelse af Dorte Pedersen til yogainstruktør og får samtidig tilmeldt Dorte til kurset. Dette
uden at vide om ansøgningen i DGI puljen bevilges.
Dette godkendes af bestyrelsen da der er tale om en ekstraordinær situation
4d:
Anker oplyser at en af de aktiviteter, som stadig foregår (dog uorganiseret) er gåture i naturen
hvor man på nogle hold laver aftaler telefonisk og går ture med max. 5 deltagere.
4x:
Instruktørmøde planlagt i februar udsættes, men der er enighed om at afholde det ligeså snart der
åbnes op for muligheden igen. Preben har bolden og orienterer om ny dato så Anker kan
reservere lokale og Ole kan sørge for indkøb af vin.
Anker udsender ”indkaldelse til Generalforsamling med agenda” dog først når regnskab er
revideret.
Umiddelbart herefter udsendes en meddelelse om at den er aflyses og udsættes pga corona
restriktionerne.

Punkt 5

Intet nyt fra HSR

Punkt 6

HSI’s telefon passes af Else.

Punkt 7
Punkt 8
Tidspkt.
Referent

Næste møde er den 2.marts 2021 kl. 13.00 på ????
Intet
Mødet begyndte kl 13.00 og sluttede kl 14.30
Søren

