Referat af HSI-instruktørmødet i badmintonhallens kantine, Hørsholm,
fredag 28. maj 2021.
28 deltagere inkl.: Anker, Preben, Else, Ole, Søren og Bodil fra HSI’s- bestyrelse
Punkt 1

Preben bød velkommen til alle og specielt til to nye instruktører; Marianne Mølsted-Møller på
petanque-holdet og Dorte Pedersen som ny yoga-instruktør.
To instruktører er stoppet; Hanne Skovlund… yoga og Bodil Carstensen… osteoporose.
Preben glæder sig over de lysere ”corona-tider”, hvor der er flere hold, der er igang igen .
Når instruktørerne melder nyt til holdene om mødetider og andet, så vil Preben gerne være med
på mail-listen.
Coronapas skal nu kun forevises ved stikprøvekontrol.
Ansøgningen om lokaler og haller til den nye sæson bliver stort set med de samme tider som
sidste år. Rådhushallen, der er under renovation, er først klar efter uge 43.
Haller og lokaler er åbne for HSI-idræt hele sommeren, undtaget hvis der er camps.
I uge 26 : den 28/6 – 03/7-21 er Hørsholmhallen lukket for HSI.
Svømmehallen er lukket i uge 25-32.
Herefter spisepause med smørrebrød, drikkevarer og kaffe.

Punkt 2

Under præsentationsrunden meddeler Kirsten Mikkelsen (svømning) og Finn Rasmussen
(cykling) at de stopper som instruktører ved udgangen af denne sæson.
Per Groth, der varetager 1. hjælps-kurser, fortæller at de snart bliver etableret igen.

Punkt 3

Orientering om bestyrelsesarbejdet :
Anker byder velkommen til alle og især til de nye og præsenterer bestyrelsen.
Anker giver udtryk for, hvor mærkeligt dette år har været med restriktioner af forskellig art, der
har været svært at forholde sig til og at se logikken i det.
Instruktørerne får stor ros for forståelsen, omtanken, kreativiteten og flexibiliteten i denne tid.
Et klap på skulderen til alle.
Anker fortæller, at han det sidste 1½ år har brugt rigtig meget tid på at indhente informationer fra
diverse organer (DGI-DIF-SSI-SST og Hø. kommune) om de p.t.-gældende restriktioner, inden
han har kunnet sende meddelelser ud til instruktørerne og til medlemmerne.
Anker informerer om, at kommunen har forespurgt, om vi i HSI vil være med til kulturdagen den
4. september d.å. ”Synes I det er noget vi skal deltage i?” spørger Anker.
Vi har hidtil været tilbageholdne, da de forskellige indendørshold ikke har megen plads til flere.
Generalforsamlingen bliver formentlig den 25.06.21.
25-års jubilæumsdatoen er endnu ikke fastsat grundet Covid19 restriktioner.
Kirsten Mikkelsen, der har 25 års jubilæum som instruktør, blev hædret med vin og blomster.
Kirsten fortæller, at hun altid har været meget glad for instruktørjobbet i alle disse år.
Hanne Skovlund, der er stoppet med yogaholdene får stor tak, vin og blomster.
Susanne Dethlefsen, der fyldte rundt i januar, får et forsinket tillykke, vin og blomster.
Finn Rasmussen er ikke stoppet helt endnu som holdleder på cykelholdet.

Punkt 4

Instruktørernes hjertesuk;
Britt Vinderslev synes, det er en god ide, at vi er repræsenteret ved kulturdagen den 4/9-21, da
hun mener, der er mange der ikke kender HSI. Anker fortæller, at vi har holdt lav profil, fordi
der nærmest kun er ventelister på holdene og i vores alder er det ikke attraktivt, at stå på sådan
en liste.
Marianne Mølsted-Møller og petanque-holdet er blevet kontaktet af Hørsholm egnsmuseum, der
har 250 års jubilæum den 5/9-21, om at spille kuglespil. Det har de sagt ja til. Det er helt ok,
siger Preben og i øvrigt er det ikke noget problem med at udvide udendørs-holdene, da der her
ikke er lokaleproblemer. Der er i så fald ”kun” en holdleder der mangler.
Bente Svensson tilbyder at arrangere et vandrehold til kulturdagen.
Jørn Frost, billard, ønsker sig en 1.hjælpskasse. Hans Olsen mener, det er et generelt problem.
I Hørsholmhallen er der en HSI-kasse, der ikke er opdateret, og der er ikke mange, der ved hvor
den er.
Viggo Jørgensen (cykelhold) ønsker også en opdatering af sin 1.-hjælpskasse.
Preben opfordrer Per Groth til at tage sig af opgaven.
Preben orienterer om, at der er isposer til rådighed, der kan hentes på kontoret.
Der bliver spurgt om hjertestartere i Idrætsparken;
Der er 3 i alt : ved Hørsholmhallen, ved Svømmehallen og inde i Amokkahallen.
Jørgen Smed beder om indkøb af bolde og 3 nye net til bordtennis, ok til det.
Marianne har et par ønsker til petanque-holdet: bl.a. en mulighed for toiletadgang.
Jørn fra billard oplyser, at der med en brik vil være adgang til 2 toiletter ved billardlokalet.
Der er også et ønske om et lille læskur i tilfælde af regn og en skraldespand.
Preben vil kontakte Søren Strand om dette.
Marianne har problemer med registrering af den sidst ankomne på holdet. Anker vil se på
godkendelseslisten.
Der bliver spurgt om brætspil kunne være en idræt i vores regi???

Punkt 5

Under eventuelt gør Ole opmærksom på, at der er en kasse vin med 3 stk`s til hver.
Preben takker for i dag og slutter med: ”uden jer instruktører, intet HSI”.

Tidspkt . Mødet begyndte kl. 12:15 og sluttede kl. 14:00;
Referent Bodil.

