Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet
Afholdt udendørs på Bloustrødvej
tirsdag den 02. marts 2021
Til stede Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard og Bodil Gessø Hansen
Afbud Søren Pind og Niels Møller, pga Corona-restriktioner.
Punkt 1 Anker bød velkommen.
Referatet fra den 2. februar 2021 blev godkendt.
Punkt 2 2a.
Anker er blevet kontaktet af idrætsrådet om indstilling af en kandidat til årets lederpris 2020.
HSI`s kandidat fra sidste år er indstillet igen.
Anker har fået en aftale med badmintonklubben om, at hallen vil være åben i juni og juli for HSI,
når klubben ikke selv benytter den.
2b:
Preben beretter om holdene:
Softtennis: Ole er konstitueret holdleder.
Yoga: Ny instruktør efter Hanne Skovlund bliver Dorte Petersen, der kan have op til 3 hold og
gerne udendørs.
Petanque: Her mangler vi en instruktør.
Cykelhold C:Her mangler vi også en instruktør, da Finn Rasmussen ønsker at holde op pga. alder.
Nyt vandrehold: Jette Duus er instruktør på dette nye hold, der går om tirsdagen.
Preben oplyser, at mandags-vandreholdet er begyndt igen.
Susanne Dethlefsen har tilbudt sit hold at holde åbent for afspænding hen over sommeren.
Preben oplyser, at kommunen er ved at anlægge et trægulv på 20x30 m. 25 personer vil her kunne
dyrke gymnastik, yoga o.lign. Preben vil orientere instruktørerne herom.
Instruktørmødet, der skulle have været den 26.2.2021, er foreløbig udsat indtil forsamlingsantallet
bliver øget.
2c:
Webudvalget er tilfredse med webudbyderen, wondert.com, ang diverse serviceydelser, prisen er
468,- kr./år.
2b:
Uddannelsesudvalget: Bodil oplyser at kurset den 7. marts bliver til noget, da det er et udendørs
kursus. Karen Allermann og Britt Vennerslev deltager.
2c:
Ole : HSI’s 25 års jubilæum : Udsat et år eller i bedste fald til sensommeren.

Punkt 3 Økonomien: Else har regnskabet klar til revision.
Pr. 31.12.20 er der tilmeldt 568 medlemmer i HSI.
Punkt 4 4a + 4c:
Anker oplyser, ang. DGI`s yogakursus på 60 timer, hvor vi har en ansøger til, at han har ansøgt
DGI/DIF om at få betalt kurset. Der har endnu ikke været nogen tilbagemelding fra DGI.
4b:
Kontingentet i 2021/22 og 2022/23 bliver foreslået med en rabat på 50%.
4e:
Anker gennemgår agendaen for generalforsamlingen 2021 og fastsætter en dato, der måske skal
revideres pga. corona-restriktioner.

Punkt 5 HSR: Intet herfra.
Punkt 6 Telefonen er stille for tiden, oplyser Else.
Punkt 7 Næste møde: tirsdag den 6. april kl 13.00 - sted?
Punkt 8
Tidspkt. Mødet begyndte kl 13.00 og sluttede kl 14.30.
Referent Bodil.

