Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde på kontoret Hørsholmhallen,
tirsdag den 08. juni 2021.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind
Niels Møller (HSR) og Bodil Gessø Hansen
Afbud: Ingen
Punkt 1.
Anker bød velkommen på kontoret, hvor der var et oprydningsarbejde med møblementet før mødet kunne gå
i gang.
Referatet fra den 03.05.21 blev godkendt.
Punkt 2.
2a. Anker har haft et stort tålmodighedsarbejde ang. det bevilgede tilskud fra foreningspuljen til et yogakursus. Anker, Else og HSI`s bankforbindelse har en af de nærmeste dage en aftale, om at få oprettet en
Nem-konto til foreningen, for at kunne modtage det bevilgede tilskud.
Ansøgning om lokaler og haller til næste sæson sker i marts-april måned. HSI er altid tidligt ude med ønsker,
men det er blevet sværere, at få det vi ønsker, da vi er i ”konkurrence” med AOF og LOF.
Der er opstået et problem med bordtennisbordene. De er blevet flyttet fra Rådhushallen til Fritidshuset for en
stund og er nu på vej til Hørsholmhallen. Nogle af bordene har lidt skade undervejs og skal repareres og
oveni er der transportudgifter. Det er en erstatningssag, som endnu ikke er afklaret med kommunen.
Anker har erfaret, at der i kommunen er en overvejelse i gang om en hal til padletennis. Der er et borgermøde den 17. juni om en evt. interesse herfor. Anker overvejer meget, om det kan være en ny disciplin i HSI.
Søren Pind meldte sig som holdleder for Padletennis, hvis det bliver aktuelt.
Anker vil tage kontakt til et medlem, der er villig til posten som revisorsuppleant.
2b. Preben fortæller, at Søren Strand ønsker og har fået en opgørelse over, hvor meget vi vil bruge
Hørsholmhallen i sommer. Fra næste uge vil vi bruge den mandag og torsdag til bordtennis og volleyball.
Petanque-holdet ønsker også bane-2, der hidtil har været brugt til fodbold, Søren Strand vil undersøge det.
Ønsket om et skur med tag over kræver byggetilladelse. Det bliver afvist med henvisning til, at det må HSI
selv søge om via idrætspuljen. Der er en bænk til rådighed og en skraldespand er bevilget.
Der bliver mulighed for toiletadgang ved fodboldbanerne øst for badmintonhallen.
Angående opdatering af 1.hjælpskasser, der blev ytret ønske om på instruktørmødet, vil blive varetaget af et
kommende bestyrelsesmedlem.
2c. Søren er i gang med at revidere hjemmesiden i samarbejde med Marianne Mølsted-Møller (Petanque)
med nye foto`s og andet.
2d. Bodil har tilmeldt Dorte Pedersen til et 60 timers yogakursus der får tilskud fra DGI-fordelingspuljen.
Dorthe Rasmussen der var tilmeldt et yogakursus den 19.06. har fået meddelelse om, at kurset er aflyst/udsat
pga manglende tilslutning. Dorthe har yderligere ønsket 2 kurser i september, som bliver tilmeldt.
2e. Datoen for HSI`s 25 års jubilæum er blevet fastsat til den 08.09.21 kl. 11.30.
Punkt 3.
Else oplyser, at der nu er 575 medlemmer. Økonomien er fortsat god.
Ang. flytning af bordtennisbordene betaler HSI 850 kr.
Regnskabet er færdigt til underskrift af bestyrelse og revisorer.

Punkt 4.
4a. Til yoga-holdene næste sæson er der nu 3 instruktører til 3 hold.
Der er et problem med, at få et ledigt lokale til yoga om formiddagen inden lokale 133 er færdig-renoveret.
Multisalen er ledig mandag kl. 12-15 og tirsdag kl. 13.30- 15.30.
Dorte Pedersen ønsker at holde yoga udendørs og kan således ikke regne med et lokale i tilfælde af dårligt
vejr.
4b. Ansøgning om tilskud fra foreningspuljen er omtalt under punkt 2a.
4c. Angående corona-regler afventer vi evt. lempelser af de nuværende restriktioner.
4d. Instruktørmødet den 28.05.21 blev berørt som et godt møde og referatet blev godkendt.
4e. Generalforsamlingen bliver den 25.06.21 kl. 14.30 på Sophielund med de gældende coronaregler,
Opgaver blev fordelt.
4f. Gennemgang af det skattefrie beløb til bestyrelsesmedlemmer og instruktører/Holdledere. Beløbet
fortsætter uforandret efter gældende regler.
4x. Den kommende sæson`s HSI-folder blev i fællesskab gennemgået med diverse rettelser og ændringer.
Punkt 5.
Niels fortæller, at HSR holder møde den 10. juni efter lang tids pause.
Punkt 6.
Telefonen er fortsat hos Else.
Punkt 7.
Næste møde: tirsdag den 03.08.21 kl. 13.00 på kontoret.
Punkt 8:
intet under eventuelt.
Tidspkt:
Mødet begyndte kl. 13.15 og sluttede kl. 15.45
Referent: Bodil.

