Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde på kontoret i Hørsholmhallen,
tirsdag den 05. oktober 2021.
Til stede: Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Søren Pind, Niels Møller og Bodil Gessø
Hansen.
Afbud : Ole Bjerregaard.
1.) Anker bød velkommen.
Referatet fra den 7. september 2021 blev godkendt.
2a) Anker oplyser, at der har været ordinært repræsentantskabsmøde i Hørsholm Idrætsråd, hvor Anker blev
genvalgt. Pga. forslag om ændrede vedtægter, skal der i Idrætsrådet afholdes et ekstraordinært møde den
25.10.21.
Lis Øbel (instruktør i gymnastik-onsdag) har fået en henvendelse fra kommunen om en kort video-optagelse
af gymnastikken, hvis gymnasterne er indforståede. Anker har sagt god for det.
2b) Preben oplyser, at HSI ikke kan bruge Hørsholmhallen i skolernes efterårsferie, uge 42.
Mandage den 8. og hhv 15. samt tirsdag 16. november er også optaget af skolerne.
Preben har besøgt Fritidshuset på Selmersvej og set, at der er et lokale på ca. 8 gange 8 meter, som vi godt
kan bruge til f.eks. yoga.
2c) Søren har oplagt folderen på web-sitet.
2d) Denne gang er der ikke noget nyt fra uddannelsesudvalget, oplyser Bodil.
2e) Afrunding af HSI`s 25 års-jubilæum ved Ole, må vente til næste gang.
2f) Lone har sammen med Per Groth undersøgt forskellige 1. hjælpskasser i samråd med Hans.
Preben vil undersøge, hvor mange kasser, der er behov for og hvor de kan placeres.
Genopfyldning af kasserne vil også blive undersøgt.
3) Else oplyser, at der p.t. er 513 medlemmer. Der er stadig 12 personer, der ikke har betalt.
Økonomien er fortsat god.
4a) Fælles jubilæumsmiddag for bestyrelsen får ny dato, Ole vil blive orienteret om det.
4b) På bordtennisholdet er der et medlem, der er kommet til skade under en kamp. Da det kræver fysiurgiskbehandling er der blevet forespurgt, om HSI har en forsikring, der dækker dette. Her henvises til folderen,
hvor der står, at alle aktiviteter sker på eget ansvar.
4c) HSI`s deltagelse med en bod ved Hørsholmløbet måtte vi aflyse pga. manglende mandskab. Løbet bliver
gentaget den 22.05.2022 – hvor der også skal bruges to til HSI-boden.
5) HSR har ikke noget nyt, oplyser Niels.
6) Telefonen er fortsat hos Else.
7) Næste møde: tirsdag den 02.november kl. 13.00 på kontoret.
8) Intet under eventuelt.
Tidspkt. Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.30.
Referent: Bodil.

