Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet hos Else, Bloustrødvej,
mandag den 03. maj 2021.
Til stede Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard og Bodil Gessø Hansen
Afbud
Søren Pind og Niels Møller.
Punkt 1. Anker bød velkommen hos Else….. endnu en gang. Tak til Else for lån af terrassen og bord.
Referatet fra den 6.april 2021 blev godkendt.
Punkt 2a Anker fortæller, at da han for nylig atter havde adgang til Hørsholmhallen og dermed også HSI`s
kontor, blev han overrasket af et uventet syn, hvor døren til kontoret var brudt op og et lokale, der
var totalt ”ommøbleret”! Søren Strand vil undersøge sagen som indbrud/hærværk.
Anker har haft et netværksmøde, inviteret af DGI -Nordsjælland, med andre idrætsforeningers
formænd / kvinder. Det resulterede bl.a. i, at vi i HSI får endnu en yoga-instruktør, som afløser for
Hanne Skovlund, mere herom under pkt. 4a.
Ang. Rådhushallen, der tidl. har lidt omfattende vandskade under et skybrud:
Her har kommunen bevilget 2,7 mio. kr. til renovering og forsikringen dækker et nyt gulv.
Preben fortæller, at petanque-holdet flytter tiden fra torsdag til onsdag kl. 13-15.
2b Der er kulturdag i Hørsholm den 05.09.21. Om HSI skal være repræsenteret, er under overvejelse.
Alle idrætsaktiviteter må/kan være i gang henover sommeren med mindre der er børnearrangementer i de pågældende haller/lokaler. Svømmehallen er lukket for HSI i uge 25-32.
Anker fortæller, at Søren Pind er i dialog med Marianne M. Møller (ny holdleder i petanque) om
2c opdatering af HSI`s hjemmeside.
Bodil har ikke noget nyt fra uddannelsesudvalget. Else fortæller at DGI har tilbagebetalt kursus2d udgiften for 2 instruktører, idet kurset i marts i år blev aflyst.
HSI`s 25-års jubilæum venter stadig på en dato, der er afhængig af det tilladte forsamlings-antal på
2e det givne tidspunkt.
DGI- Nordsjælland vil gerne bede om en invitation, når den tid kommer, oplyser Anker.
Punkt 3

Else oplyser at der pt. er 569 medlemmer i HSI. Økonomien er fortsat stabil.
Der er aftalt en dato vedr. revision af HSI´s 2020 -årsregnskab.

Punkt 4a Yoga til næste sæson:
Der er 2 afløsere for Hanne Skovlund: Dorte Pedersen vil gerne stå for 1 stort yogahold udendørs
– dog helst med mulighed for at komme under tag ved dårligt vejr. Dorte tilmeldes snarest et
yogakursus i DGI -regi.
Jeanette Søndergren, uddannet yoga-instruktør, som Anker via førnævnte DGI-netværksmøde har
fået kontakt til, er villig som instruktør til at varetage et yogahold, gerne om tirsdagen.
4b HSI`s ansøgning til DGI/DIF-foreningspuljen ang. et udvidet yoga-kursus er gået igennem med
et tilskud på kr. 18.200,-. Kurset koster 20.000 kr.
4c Corona-virus: HSI- bestyrelsen holder sig ajour med de restriktioner og lempelser
myndighederne udstikker, som vi selvfølgelig nøje efterlever.
4d Årets første instruktørmøde er aftalt til den 28. maj. Instruktørerne vil få en invitation.
4e Generalforsamlingen er aftalt til den 11. Juni.
Punkt 5

Intet nyt fra HSR da der pt. ikke bliver holdt møder.

Punkt 6
Punkt 7
Tidspkt.
Referent

Telefonen er for tiden rolig.
Næste møde: Den 08. juni 2021, kl 13.00, sted oplyses senere.
Mødet begyndte kl. 13.30 og sluttede kl. 15.00.
Bodil.

