Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet hos Else,
tirsdag den 06. april 2021.
Til stede Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind, Lone
Christensen og Bodil Gessø Hansen.
Afbud Niels Møller (HSR)
Punkt 2a Anker byder velkommen… for tredje gang i år udendørs… på Else`s terrasse, denne gang i fin sol.
En særlig velkomst til Lone, der er bestyrelsens forslag til posten, som den manglende suppleant i
HSI - bestyrelsen.
Referatet fra den 02.03.21 blev godkendt, bortset fra punkt 2c: Det skal være: one.com
Punkt 2b Preben orienterer os om den nye holdleder til petanque : Marianne Mølsted Møller. Hun er blevet
budt velkommen af formanden og næstformanden. Holdet er allerede godt i gang med at spille.
Den nye yogainstruktør`s kursus er stadig under behandling i DGI, se pkt 4.
Cykelhold C, der i mange år er blevet styret af Finn Rasmussen, mangler en afløser til næste
sæson.
Det står stadig hen i det uvisse, hvornår vi kan holde årets første instruktørmøde.
Den udendørs platform, kommunen har fået installeret, bliver benyttet af Susanne til afspænding
og af Elsebeth til gymnastik.
Preben orienterer om. at han og formanden har søgt om lokaler og haller til næste sæson med de
ønsker, vi nu har.
2c Søren melder, at der ikke er nyt fra web-udvalget. Preben har fået en opfordring fra et medlem, at
hjemmesiden trænger til opdatering. Søren vil tage opfordringen op.
2d Bodil fortæller, at kurset ”motion i naturen” den 7.marts d.å, hvor 2 instruktører skulle deltage,
ikke blev til noget pga. Covid-19. Else bekræfter, at deltager-betalingen ikke er tilbagebetalt.
Anker vil kontakte DGI ang. dette.
2e Ole : HSI`s jubilæum er fortsat udsat til en ubekendt dato. Sensommeren er i spil.
2f Ang. afholdelse af årets generalforsamling. holder Anker øje med regeringens udmelding om det
tilladte forsamlingsantal.
Punkt 3 Else har budgettet klar til gennemlæsning/revision. HSI har p.t. 568 medlemmer.
Som det tidligere er vedtaget, vil kontingentet for næste sæson blive foreslået fastsat til det halve.
Forslaget medtages ved førstkommende generalforsamling. Nye medlemmer og medlemmer i
restance betaler fuld pris.
Punkt 4 Angående det omtalte kursus til den nye yogainstruktør, så fortæller Anker, at ansøgningen til
DGI/DIF har været forsinket pga. tekniske årsager.
Punkt 5 Intet nyt fra HSR da der pt ikke bliver holdt møder.
Punkt 6 Telefonen er for tiden rolig.
Punkt 7 Næste møde : tirsdag den 4.maj kl. 13.00 hos Else.
Punkt 8 Intet under eventuelt udover en drøftelse om vi skulle medtage en negativ Covid19 attest. Vi
enedes om, at så længe vi sidder udenfor med afstand, er det forsvarligt.
Tidspkt. Mødet sluttede kl 14.15.
Referent Bodil.

