Hillerød
samvirkende
idrætsforeninger
Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 8. april 2019 I lokale 9B i FrederiksborgCentret kl. 19,30 – 22,00
Deltagere: Jørgen Nielsen (JN), Jørgen Schultz (JKS), Poul Nielsen (PN), Michael
Albrechtsen (MA), Janna Rasmussen (JR), Peter Ingemann Bentsen (PIB), Signe Winther
Hillerød Kommune (Deltid), Jacob Krarup DGI Hillerød(Deltid)
Afbud: Dragan Popovic, Svend Beeck, Peder Bisgaard, Thomas Brücker
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Orientering om Visionsaftalen v/Signe Winther
Signe Winther udleverede og gennemgik et notat om Hillerød som visionskommune. Hillerød
Kommune ønsker at inddrage Hillerød Samvirkende Idrætsforeningers medlemsforeninger i
arbejdet med få flest mulige borgere til at være fysisk aktive i løbet af den 5-årig aftale som
visionskommune.
Der fandt en drøftelse sted om, hvordan denne proces bedst kan sættes i værk. Det blev besluttet,
at Signe Winther deltager på repræsentantskabsmødet d. 25. april 2019 med det mål enten at få
nogle foreninger til at deltage i en arbejdsgruppe eller lave en workshop for at finde frem til
aktiviteter, som idrætsforeningerne vil deltage i. Signe sender forslag til tekst til indkaldelsen til JKS.
Visionsaftalen vil blive underskrevet 3 juni 2019 kl. 15 – 16,15 i Læringscenter for fysisk træning i
FrederiksborgCentret af borgmesteren og formændene for DIF og DGI. Bestyrelsen er velkommen
til at deltage i ceremonien.
Folkeoplysningsudvalget har sat 40.000 kr. af til at støtte foreningerne i Hillerød Kommune med at
udføre aktiviteter, som støtter visionen.
3. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 25. april 2019
JN har udsendt bestyrelsens beretning til kommentarer til bestyrelsen. Enkelte kommentarer
modtaget.
PN har udsendt udkast til regnskab og budget til bestyrelsens medlemmer. Der blev kommenteret
på note 1 og note 2. PN indarbejder kommentarerne og sender regnskab til JKS til udsendelse og til
revisorerne. Afledt af kommentarerne til regnskabet bliver budgettet også revideret og sendt til JKS
for udsendelse.
På valg er PN, MA, JR og JKS, som alle er villige til genvalg.
PN spørger revisor Jonna Roth og revisorsuppleant om de er villige til genvalg.
John Ibsø er villig til at være dirigent.
Nye punkter på dagsordenen for repræsentantskabsmødet.
Pkt 7. Orientering om Laura Tietgens legat. JKS spørger Leo Knudsen, hvem der orienterer om
legatet.
Pkt 8. Orientering om visionsaftale v/Signe Winther.
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4. Orientering om idrætsinvesteringsplanen v/Jørgen Schultz
Det af HSI indsamlede materiale om anlægsønsker er udsendt til bestyrelsen sammen med
indkaldelsen til bestyrelsesmødet.
Der fandt en drøftelse sted af HSI´s deltagelse i dette arbejde.
5. Orientering om Idrættens Dag v/formanden
Underholdningen var for langtrukket. Fortæring OK. Flowet for modtagelsen af medaljerne kan
forbedres.
Der er forskellige opfattelser af, hvem der kan blive hædret ved Idrættens Dag. Jf det udsendte
materiale, er der ingen aldersgrænser for modtagerne.
Det seneste år har for få idrætsforeninger været med til at udpege prismodtagerne af de 3
idrætspriser.
6. Hvordan går det med hjemmesiden?
PIB orienterede og udleverede skærmdump af hjemmesiden. Bestyrelsen var enig i, at den skulle
up loades. PIB sender mail til bestyrelsen, når hjemmesiden er up loaded og skal kommenteres.
7. Orientering fra formanden
HSI sendte krans til tidligere formand Knud Kruse bisættelse.
Spørgeskema er udsendt fra Hillerød Kommune til formænd som opfølgning på DIF-undersøgelsen.
Besvarelse er ikke anonym, som DIF-undersøgelsen var.
8. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.
JKS deltog i indvielsen af bouldersalen på Hillerødsholmskolen d. 6. april 2019.
HSI deltager med JN, JKS, JR og PIB ved Opstartsmøde om revidering af fordelingskriterier ved
brug af haller og sale i kommunen d. 23.04.19 på Rådhuset.
9. Eventuelt.
Intet.
13. april 2019
Jørgen Schultz
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