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Den 21. april 2017

Referat af repræsentantskabsmøde
Torsdag den 20. april 2017 kl. 19,30 -21,00 i FrederiksborgCentret
Deltagere: Jørgen Nielsen HGI hovedforening og HSI, Jørgen Schultz HGI Bordtennis og HSI, John Ibsø
Ålholm IF, Tage Westergaard Ålholm IF og HSI, Peder Bisgaard Firmaidræt Hillerød og HSI, Michael
Albrectsen Hillerød Judo Klub og HSI, Jørgen Holst Hansen Gribskovens Hårde Kerne, Macig Kresinski HGI
Volley, Niels Akehøj Hillerød Taekwondo Klub og Hillerød Karate Klub, Søren Lohse Nordsjællands
svæveflyveklub og HSI, Claus Bo Jensen Kajakklubben Esrum Sø, Søren Wassard Gadevang Klatring og
FIF Orientering, Mikael Holm Conner Gadevang Klatring, Janna Rasmussen FIF Atletik og HSI, Maja
Petersen HGI Gymnastik, Inge Nielsen HGI Ældre i Bevægelse, Poul R. Nielsen Hillerød Skytteforening og
HSI, Ib Andersen Hillerød Sejlklub
med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog John Ibsø, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at
repræsentantskabsmødet er indkaldt i henhold til vedtægterne og dagsordenen er ligeledes i
overensstemmelse med foreningens vedtægter.
2. Beretning om HSI’s virke i det forløbne år.
Formanden supplerede den udsendte skriftlige beretning,
a.

herunder om antallet af medlemmer, som ikke i tilstrækkelig grad indberettes af
medlemsforeningerne uden personlige rykkere.

b.

Der er 3 repræsentanter fra Byrådet i bestyrelsen, hvilket HSI er rigtig glade for med
den tætte kontakt det giver til det politiske liv.

c.

Hædring af unge mestre bliver ikke fulgt godt nok op af medlemsforeningerne. Det
bliver en større kreds, der til næste år kan blive hædret.

d.

3 haller er blevet undersøgt for aktivitet i 2 uger i efteråret 2016, som viste mange
ubrugte timer i de tre haller. HSI ønsker undersøgelsen udvidet til alle haller.

e.

Dialogmøde med KFU, som rejste problematikker, som foreningen vil arbejde med i
det kommende år.

John Ibsø gav ordet frit for kommentarer. Peder Bisgaard orienterede om mulige termiske
kameraer på udendørs baner.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for foregående regnskabsår.
Poul R. Nielsen gennemgik det reviderede regnskab, hvor årets overskud vil medføre et tilsvarende
underskud i den kommende sæson pga. den foretagne placering af det kommunale tilskud til
konferencen som en indtægt.
Regnskabet gav ikke anledning til kommentarer, hvorefter regnskabet blev godkendt af
forsamlingen.
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4. Fremlæggelse af bestyrelsens økonomiske forventninger til indeværende regnskabsår, samt
fastsættelse af kontingent.
Der budgetteres med et underskud på 72.000 pga. konferencen 20.maj 2017. Kontingent blev
foreslået til 1 kr. pr medlem, som blev godkendt af forsamlingen.
5. Indkomne forslag.
Ingen forslag er indkommet.
6. Valg til bestyrelsen m.v. i henhold til vedtægterne.
a.

Poul R. Nielsen genopstiller som kasserer, og der er ingen modkandidater, hvorefter
Poul er valgt.

b.

Michael Albrechtsen, Janna Rasmussen og Jørgen Schultz genopstiller og da der
ingen modkandidater var er de genvalgt.

c.

Søren Lohse genopstiller ikke til bestyrelsen. Bestyrelsen har ikke forslag til de 2
ledige pladser. Søren Lohse vil gerne varetage opgaven med deltagelse i Grønt Råd
uden for bestyrelsen. Forsamlingen besluttede, at bestyrelsen får mulighed for at
supplere sig inden næste repræsentantskabsmøde.

d.

Jonna Roth genopstiller som revisor. Genvalg. Gert Geertsen Ålholm IF genvalgt for 1
år som revisorsuppleant.

7. Eventuelt.
Jørgen Nielsen orienterede
a.

Om inspirationsdagen d 20. maj, som afvikles i samarbejde med mange frivillige
organisationer.

b.

Der er et kulturtræf 9. maj 2017 17 – 21 2017.

c.

Der er byfest 9 – 11 juni 2017.

d.

Forsamlingen takkede Søren Lohse for hans indsats i bestyrelsen gennem flere
valgperioder.

John Ibsø afsluttede repræsentantskabsmødet med at takke for god ro og orden.
Jørgen Nielsen takkede John Ibsø for god ledelse af repræsentantskabsmødet.

_______________________________

________________________________

Dato

Dato

Jørgen Nielsen
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John Ibsø

