Hillerød
samvirkende
idrætsforeninger
Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 11. september 2018 kl. 19,30 i FrederiksborgCentret
Deltagere: Jørgen Nielsen (JN), Peder Bisgaard (PB), Michael Albrechtsen (MA), Svend Beeck
(SB), Janna Rasmussen og Jørgen Schultz (ref)
Afbud: Poul R. Nielsen og Peter Ingemann Bentsen, Thomas Brücker og Dragan Popovic
Forslag til dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Indkaldelse til medlemsmøde 13. november 2018
Forslag fra underudvalg, at Michael Albrechtsen, Peder Bisgaard og Svend Beeck laver forslag til
resten af bestyrelsen til 15. oktober 2018 om HSI´s fremtidige virke.
Indstillinger til priser skal også op på dette møde.
3. Staus vedrørende frivilligbørs 27. september 2018
Der er tilmeldt 130 deltagere i Truckhallen. Folkeoplysningsudvalget deltager også, men ikke så
mange idrætsforeninger. Der kan stadig foretages tilmelding.
4. Orientering fra formanden
a. Folkeoplysningsudvalget: Taekwondo klager over proces for tildeling af lokaler. Foreningen har
fået tirsdagen i det nyindrettede læringscenter.
b. DIF-rapporten er der også et udvalg, som skal drøfte. JN indkalder til møde.
c. Hillerød Stadion. Hillerød Stadion er stedet i Hillerød for at placere et 1. division stadion. JN og
SB har siddet i projektgruppen for Hillerød Stadion og rådgiverne har ud fra projektgruppens
ønsker lavet et fint oplæg. Need to have og Nice to have løsninger blev skitseret på mødet på
Rådhuset i sidste uge inklusiv overslag. 25 – 40 mio kr for need to have og tilsvarende for nice
to have. Finansiering vil inkludere søgning af fonde og sponsorer. Der skal laves ny lokalplan for
at kunne bygge tribune.
Janna Rasmussen ønsker også, at der forberedes for belægning i kælder til løbebane.

5. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.
a. MA: MA har bedt politikerne om et svar om brugen af anlægsønskelisten.
b. PB orienterede om en ny pulje af tips- og lottomidler (de såkaldte spillehalsmidler), som er på
70 mio. kr. årligt i foreløbig 4 år. Pengene skal fordeles til aktiviteter i lokale foreninger indenfor
idræt, kultur, ungdomsarbejde etc. Der er således ca. 30 mio. kr. til idrætten, hvor Firmaidrætten
har deres egen pulje og DIF/DGI samler deres i en pulje mærket til lokale aktiviteter i
forbindelse med visionen ”Bevæg dig for Livet”. Foreningerne opfordres til at søge midlerne, da
der er tale om forholdsvis ”løse” midler.
c.

PB: Trafikofficials kan nu uddannes af de 3 idrætsforbund. Måske et forslag til Idrætsråd Region
Hovedstaden at lave kurser for bl.a. HSI´s medlemsforeninger.

PB finder mulig kontaktperson som uddannelsesleder.
d. Svend Beeck og Peter Ingemann Bentsen var til svæveflyveklubbens jubilæum. Svend var
oppe at flyve i et fra åbent svævefly fra 1939.
e. Svend Beeck oplyser, at Peter Ingemann Bentsen´s søn kan lave en ny hjemmeside. Vi
afventer svar.
6. Hvor skal vi holde fremtidige bestyrelsesmøder?
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Næste møde afholdes i Judo-klubbens klublokale 25. oktober 2018. Mødested aftales fra møde til
møde.
7. Evt.
24.09.18 er JN og MA indkaldt til planlægningsmøde om Idrættens dag.
Indslag f.eks. basket konkurrence blandt deltagerne, eller en bordtenniskamp.
Medaljer er OK, men båndet skal have det rigtige årstal.
Gerne en anden meny. Sæt det på fade i stedet for enkelt anretninger. Vand i stedet for saftevand.
Det aftaltes, at forvaltningen spørges om, hvorfor HSI´s indstilling til lederpris ikke blev effektueret
sidste år.

Med venlig hilsen
HSI
Jørgen Schultz
06.10.2018
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