Referat fra HSI-instruktørmøde i badmintonhallens kantine, Hørsholm
fredag den 27. august 2021.
29 deltagere inkl.: Anker, Preben, Else, Ole, Søren, Lone og Bodil fra HSI’s
bestyrelse;
1. Preben bød velkommen til alle og specielt til den nye instruktør på cykelhold 12c om
torsdagen., Bord Sahlholt og til petanqueholdets hjælpeinstruktør, Ghassan Farak.
Softtennisholdet om torsdagen får Svend Humble tilbage som instruktør. Han og flere andre
instruktører kunne ikke være med i dag pga. en frivilligudflugt fra Sophielund.
Rådhushallen er stadig under renovation, er tidligst færdig i uge 50 d.å.
Bordtennis og softtennis har fået tid i Hørsholmhallen mandage i tidsrummet kl. 8.00 -11.45.
Muligvis kan andre hold der også måtte være interesseret få en tid i dette tidsrum.
Spisepause med smørrebrød, drikkevarer og kaffe.

2. Mødet begynder igen med en kort præsentationsrunde.
3. Orientering om bestyrelsesarbejdet:
Niels Møller har netop meldt sig som ny instruktør om onsdagen i svømning.
Preben pointerer det store logistikarbejde, der har været og er i forbindelse med renoveringen
af Rådhus-hallen.
Anker fortæller om det mærkelige år, det har været pga. Corona, med de mange varierende
restriktioner, der er blevet sendt ud til instruktørerne og medlemmerne. De sidste restriktioner
skulle være væk den 10. september 21.
På generalforsamlingen den 25.06.21 blev det bestemt, at halvere kontingentet for den
kommende sæson pga. sidste sæson`s mange aflysninger. Det har voldt stor forvirring og
frustration blandt medlemmerne ”kun” at betale det halve af det i forvejen lave kontingent og at
bestyrelsen ikke har orienteret om det. Anker oplyser, at det står i referatet fra
generalforsamlingen og det kan man finde på hjemmesiden.
Kommunen har haft budgetsamlinger med høringssvar af administrationen af kommunen.
Anker har sammen med Idrætsrådet, som han er medlem af, foreslået, at kommunen
prioriterer flere haller og lokaler, som vi og andre foreninger kan bruge.
Lis Øbel spørger, om vi kunne have mulighed for at benytte skolernes haller, men det vil
kulminere med skolebørnenes aktiviteter om formiddagen. Fritidshuset i Rungsted har været i
brug for HSI, men også med store udfordringer.
Anker forklarer lidt om Conventus-systemet og er villig til at hjælpe hvor der er brug for det.

4 Instruktørernes hjertesuk :
Softtennis mandag ønsker et tidligere spilletidspunkt, det er der mulighed for i tidsrummet fra
kl. 8:00 til 11:45. Bordtennis får spilletid mandag men ikke om torsdagen som ønsket,
Marianne Mølsted-Møller roser bestyrelsen for at have fået nogle af de ønsker opfyldt som
petanque-holdet har haft. Der er rykket for at nabobanen kan indlemmes i petanque
Hans Olsen oplyser at der er isposer nok, men efterlyser 1.hjælpspakker til holdene, Preben
oplyser at der er et bestyrelsesmedlem der tager sig af dette. Hans får lov til at bruge resten af
spritten fra skabet i Hørsholmhallen.
Bente Svensson spørger om HSI deltager i kulturdagen den 04.09. hvor hun har tilbudt at

vandre med et hold. Anker vender tilbage med et svar.
Sonja spørger om yoga til næste sæson hvor hun gik hos Hanne Skovlund der er holdt op,
Sonja får at vide at der pt ikke er nogen afløser da en nyansat yogainstruktør er sprunget fra
pga sygdom.
Dorte Pedersen, der pt er på yogakursus starter et yogahold op til januar efterlyser et lokale til
den tid, hvis det er dårligt vejr, det vil hun og Preben tale videre om på et andet tidspunkt,
Bente foreslår at Kokkedal kirkes sognegård kunne være en mulighed for de manglende
lokaler.

5. Eventuelt :
Else opfordrer instruktørerne til, at melde til hende, hvis der er medlemmer, der ikke møder op
på et af holdene, så der kan komme orden i ventelisterne og kontigent-betalingen.
Der er problemer med notifikationerne af nye medlemmer til flere af holdene. Anker vil
undersøge det.
Susanne gør opmærksom på. at der er en barre løs i multisalen, at tagvinduerne ikke holder
sig åbne og at der er et par loftsplader løse. Preben vil orientere Søren Strand,
Preben afslutter et godt møde med tak for i dag,
Tidspunkt. Mødet begyndte kl, 12,00 og sluttede kl, 14,00,
Referent :Bodil.

