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Den 19. april 2418

Referat fra

Repræsenta nts ka bsmøde
Torsdag den 19. april 2018 kl. 19,30 - 21,00 i Frederiksborgcentret

Deltagere: Jørgen Nielsen HSI og HGl, Jørgen Schultz HSI og HGl, Søren Lohse, Nordsjællands
Svæveflyveklub, Maja Petersen, HGl, Poul R. Nielsen HSI og Hillerød Skyfteforenjng, Peter lngemann
Bentsen, Hillerød Håndbold, Lilian Dale Andersen HSI og Nødebo lF, John lbsø, Alholm lF, Renå Hansen
Alholm lF, Tage Westergaard HSI og Alholm lF, Michael Albrechtsen HSI og Hillerød Judo Klub, Claus Bo

Jensen Kajakklubben Esrum Sø, Dorthe Dahl Firmaidræt Hillerød, Søren Gøtzsche Firmaidræt Hillerød,
John Søndergård, FIF Orientering og Maciej Kzensinski HGI volley

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

' John lbsø blev valgt som dirigent. John konstaterede at repræsentantskabsmødet er indkaldt i

henhold til foreningens vedtægter. Nogle foreninger beklagede ikke at have fået indkaldelsen.

Foreningerne bedes meddele den rigtige adresse til foreningens sekretær.

2. Beretning om HSI's virke i det forløbne år.

Formanden supplerede den udsendte skriftlige beretning med nogle kommentarer til

kontingentopkrævning, deltagelse i medlemsmøder, dialogmødet med ldræt og Sundhed,

deltagelse i Folkeoplysningsudvalget som tager sig af fordeling af sale, haller og baner.

Forslag fra medlemmer til skærpelse overfor manglende indberetning af medlemstal fremsat.

Beretningen godkendt.

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for foregående regnskabsår. Regnskabet vedhæftes
indkaldelsen.

Poul Nielsen gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af bestyrelsens økonomiske forventninger til indeværende regnskabsår, samt
fastsættelse af kontingent.

Kontin gentet foreslås fastholdt.

Poul Nielsen forelagde budgettet og fortalte om de 50 % gebyr til foreninger som ikke har

indberettet medlemstallet. Der budgetteres med et overskud på 5000 kr. Budgettet taget til

efterretning.

5. lndkomne forslag.

lngen forslag er indkommet til bestyrelsen.

6. Valg til bestyrelsen m.v. i henhold til vedtægterne.

På valg er formanden Jørgen Nielsen og 3 menige bestyrelsesmedlemmer (Lilian Dale Andersen

(ønsker ikke genvalg), Tage Westergaard (ønsker ikke genvalg) og en ubesat post). Alle poster for

2 år.
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Hilled,
sarnuirh,endn

i,fuwtsforeninger
Jørgen Nielsen og de 3 foreslåede kandidater: Svend Beeck Brødeskov ldrætsforening, Peder

Bisgaard, Firmaidræt Hillerød og Peter lngemann Bentsen, Hillerød Håndbold, blev valgt.

John lbsø, Alholm lF blev valgt som suppleant for 1 år.

Maja Petersen, HGI Gymnastik blev genvalgt som revisor.

Gert Geertsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Forslag om at bruge oplysninger fra cfr registret til at opgøre medlemstallet, offentliggjort af cfr d. 08

april 201 8. Bestyrelsen overvejer.

Bestyrelsesreferater ønskes udsendt til medlemsforeningerne. Det vil ske fremover.

Jørgen Nielsen orienterede om, af HSI ved dialogmødet med ldræt og Sundheds udvalget den 3.

april 2018 tilbød kommunen at deltage iopdatering af ldrætspolitikken i Hillerød samt at indgå i et

samarbejde om DIF-rapporten, især manglende vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Michael Albrechtsen orienterede om, at bueskytterne vil opstarte undervisning af instruktører til at

tage sig af bogstav- diagnosticerede børn. Andre med tilsvarende ønsker kan henvende sig til

bueskytterne for samarbejde.

Jørgen Nielsen takkede Lilian og Tage for deres mangeårige virke i HSl.

Jørgen Nielsen takkede John lbsø for god ledelse af repræsentantskabsmødet.
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Dato Jørgen Nielsen

Formand for HSI

Dato John lbsø

Dirigent

G :\Referat af repræsentantskabsmøde 1 9. 04. 20 1 8v2. doc


