Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde på kontoret Hørsholmhallen,
tirsdag den 3. august 2021.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind, Lone
Christensen, Niels Møller (HSR) og Bodil Gessø Hansen
Afbud: ingen.
1) Anker bød velkommen til det 1.møde efter sommerferien med en særlig velkomst til Lone, som er nyvalgt
bestyrelsesmedlem.
Referatet fra den 08.06.2021 blev godkendt
2a) Anker har fået en forespørgsel fra Erik Fraas, Hørsholm Rotary klub om deltagelse den 03.10 i et arrangement med forskellige slags løb i Hørsholm og omegn. HSI opfordres til at invitere deres medlemmer.
Løbeafgiften går ubeskåret til idrætten i Hørsholm.
2b) Preben informerer om status på holdene og svarer på div. spørgsmål / ønsker fra sidste instruktørmøde:
Vandgymnastik kan ikke få adgang til hele bassinet.
Bordtennis kan ikke spille i Hørsholmhallen i september måned.
Vi venter på svar om booking af basketball-lokalerne til jubilæet den 08.09.2021
Susanne Dethlefsen (afspænding) er sikret multisalen hele den kommende sæson til den ønskede tid.
Den nye yoga-instruktør, har meldt fra pga. sygdom.
Yoga-holdet ved Dorthe Rasmussen bliver torsdage kl. 13:30 – 14:45.
Svømmeholdet, der har haft Kirsten Mikkelsen som instruktør, mangler fortsat en holdleder.
Petanque-holdet, der er godt i gang, ønsker at få adgang til nabobanen der p.t. bliver brugt til fodbold.
Søren Strand undersøger det. Anker fortæller, at han har udarbejdet en forespørgsel til Hørsholm Idrætsråd
om en form for overdækning, som Petanque kan bruge om formiddagen og til fodbold om eftermiddagen.
2c) Søren (web-udvalget) efterlyser materiale til den nye folder.
2d) Bodil (uddannelsesudvalget) oplyser at Dorthe Rasmussen er tilmeldt 2 yogakurser i september.
Anker fortæller at Dorte Pedersen er meget begejstret for det igangværende yogakursus. Dorte`s hold i yoga
(udendørs) er planlagt til at begynde mandag den 10.01.2022 kl. 10:00 – 11:00.
2e) Ole remser forskellige punkter op for afholdelse af 25 års-jubilæet den 8. september, som bliver
diskuteret og endevendt på mødet.
3) Else oplyser, at der p.t. er 510 medlemmer.
Kontingent-indbetalingen er i gang, dog mangler der stadig 100 indbetalinger.
4a) Yoga til næste sæson: HSI mangler nu en yogainstruktør.
4b) Kirsten Mikkelsen har tilbudt at ”tage” svømmeholdet de første par gange, indtil der kommer en ny
instruktør.
4c) Overdragelsesforretninger:
Lone og Ole vil aftale en tid med overdragelse af mærkedagskalenderen til Lone.
Anker formidler (på vegne af Lone) kontakt til Per Groth ang. etablering af 1.-hjælpspakker til holdene.
4d) Ang. løbet den 03.10 arrangeret af Rotary-klubben beder Anker om, at vi afser dagen til at varetage en
HSI-stand.
4x) Åbent for tilføjelser:
Referatet fra generalforsamlingen den 25.06.21 blev godkendt.
Anker har undskyldt overfor Hans Olsen, at der skete en svipser fra bestyrelsen ang. valg af en ny revisorsuppleant, idet Hans allerede var valgt til denne post..
Næste instruktørmøde bliver aftalt til den 27.08. i Badmintonhallen.
Aktivitetsfolderen er til gennemsyn.

Anker har haft et godt møde med Lisbet Schmølker (formand i Hørsholm Seniorråd) der er ved at udarbejde
en rapport om idrætten i Hørsholm. Michael Esmann (formand for Hørsholm idrætsråd) var også med.
Det blev aftalt at mødes hvert kvartal.
5) HSR skal holde møde den førstkommende torsdag, oplyser Niels.
6) Else oplyser, at der igen er gang i HSI`s telefon.
7) Næste møde: tirsdag den 07. sep. 2021 kl. 13.00 på kontoret.
8) Under eventuelt bliver det nævnt, at årets frivilligdag, inviteret af kommunen, er fastsat til den 18.august.
HSI har ikke modtaget en sådan invitation. Anker vil undersøge det og tilmelde 20 personer.
Mødet sluttede kl. 14.45

Referent: Bodil.

