Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde på kontoret Hørsholmhallen,
tirsdag den 07. september 2021.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind, Bodil Gessø
Hansen og Niels Møller (HSR)
Afbud: Lone Christensen.
1: Anker bød velkommen.
Referatet fra den 03.08.21 blev godkendt. Anker har en kommentar til pkt. 2b om, at hans anmodning til
Idrætsrådet. om den ønskede overdækning ved petanque-banen, er trukket tilbage.
Næste instruktørmøde bliver foreslået til den 25.02.22.
2a: Anker fortæller, at han har orienteret yogaholdene om et nyt yogahold, hold 13, der begynder til januar
med en ny yoga-instruktør, fortrinsvis vil det foregå udendørs. Det er blevet modtaget med positive
tilbagemeldinger.
Gitte Søby fra kommunen har gjort Anker opmærksom på, at der er et fritidshus på Selmersvej, der også kan
have HSI`s interesse, det er værd at søge om for HSI. Der kan være et parkeringsproblem der skal løses først.
2b: Preben har meddelt Søren Strand om manglerne i multisalen, der blev omtalt på sidste instruktørmøde.
Nabo-petanque-banen, der p.t. bliver brugt til fodbold, kan muligvis få en anden plads. Det undersøger
Preben.
Dorthe Rasmussen (yoga) har bedt Preben hente flere yogaeffekter tilbage til multisalen fra Fritidshuset.
Preben er i tvivl om et musikanlæg, der står i Fritidshuset, er HSI`s. Det vil han undersøge nærmere.
På instruktørmødet den 27. august blev det fortalt, at softtennis og bordtennis kan i resten af året spille i
Hørsholmhallen mandage i tidsrummet kl.8.00-11.45. Preben mangler response fra instruktørerne om det
ønskede tidsrum.
2c: Søren (web-udvalget) efterlyser mere materiale til folderen.
Else gør opmærksom på at badminton man-,ons-,torsdag skal rettes til kl. 09.30-11.30 på hjemmesiden.
2d: Bodil (uddannelses-udvalget) oplyser, at Susanne Dethlefsen og Elsebeth Henning er blevet tilmeldt et
pilates-kursus i DGI-regi i oktober. Elsebeth er imidlertid blevet forhindret i at deltage og er afmeldt.
2e: Ole orienterer om planlægningen og indkøbene til jubilæet til den efterfølgende dag, den 08. september.
3: Else oplyser : at der p.t. er 524 medlemmer. Økonomien er fortsat god.
Der er stadig 69 medlemmer der ikke har betalt.
4a: Niels oplyser, at det går godt som ny instruktør på svømmeholdet.
4b: Efter drøftelsen under pkt.2e ser det ud til at jubilæet i morgen er klar til afholdelse.
4c: Referatet fra instruktørmødet 27.8.21 blev godkendt. Anker oplyser, at det vandrehold, Bente Svensson
havde tilbudt at oprette på kulturdagen, blev aflyst.
5: Niels har intet nyt fra HSR.
6: Telefonen er livlig hos Else.
7: Næste møde: tirsdag den 05.10.21 kl. 13.00 på kontoret.
8: Lone, der var fraværende i dag, har til bestyrelsen meddelt, at hun og Per Groth er i gang med at
undersøge individuelle behov for en 1. hjælpspakke til de forskellige hold.
Efter mødet var bestyrelsen fælles om indretningen af loungen til jubilæet.
Tidspkt: Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.00 på kontoret.
Referent: Bodil.

