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Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19,30 – 21,30 hos Firmaidrætten 

Deltagere: Jørgen Nielsen, Jørgen Schultz, Peder Bisgaard, Poul R. Nielsen, Thomas Brücker, 
Janna Rasmussen og Svend Beeck. 
Afbud: Michael Albrechtsen, Dragan Popovic, Peter Bentsen 
 
Forslag til dagsorden:  

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 
 
2. Opgavefordeling blandt bestyrelsesmedlemmer 

Konstituering af bestyrelsen. Formanden blev i 2018 valgt for 2 år. Poul R. Nielsen er valgt som  
kasserer på repræsentantskabsmødet i 2019 for 2 år. 
Jørgen Schultz blev udpeget til Sekretær på bestyrelsesmødet 
Michael Albrechtsen blev udpeget til næstformand på bestyrelsesmødet. 
De 4 personer udgør Forretningsudvalget. 
Kommentarer til repræsentantskabsmødet 
Lidt flere foreninger deltog på repræsentantskabsmødet uden det var prangende.Der var en stor 
talelyst på repræsentantskabsmødet. 
Svømmehalsproblematikken blev drøftet. Der bliver holdt et møde mellem kommunen, FBC og 
svømmeklubben for at afklare uoverensstemmelserne.  
HSI´s repræsentanter i diverse udvalg m.m. 
I Folkeoplysningsudvalget sidder Janna Rasmussen og Jørgen Nielsen valgt for byrådsperioden. 
I underudvalg ”Fordeling af haller og sale og grønne områder” sidder Jørgen  Nielsen og formanden 
for Folkeoplysningsudvalget og Charlotte Harlyk valgt for byrådsperioden. 
I Hillerød Eliteidræt sidder Jørgen Nielsen og Michael Albrechsen frem til 2021 
Hillerød Eliteidræt  har udpeget Michael Albrechtsen til at sidde i Team Danmark udvalg.  
I ”Velkomsmøde for tilflyttere”, som afholdes 4. juni 2019 deltager Janna Rasmussen og Svend 
Beeck. 
Svend Beeck blev udpeget til at sidde i Hillerød Stadion´s brugerbestyrelse. 
Michael Albrechsen og Jørgen Schultz er for byrådsperioden valgt som brugerrepræsentanter i 
bestyrelsen for FrederiksborgCentret 
Jørgen Schultz blev udpeget til at sidde i Det grønne råd. 
Jørgen Nielsen er valgt til Idrætsrådet.for Hovedstadsregionen IRH 
Jørgen Nielsen er valgt til bestyrelsen for Frivilcenter Hillerød, hvor HSI er medlem. 
Ved bestyrelsesmødet 25. oktober 2018 i HSI udpegede bestyreslsen Jørgen Nielsen til at sidde i 
en kommunal arbejdejsgruppe for Visionskommuneprojektet. 
 

3. Fastlæggelse af mødeplan 
Det udsendte udkast blev vedtaget. 
 

4. Orientering om HSI´s deltagelse i Bevæg dig for Livet 
Arbejdsgruppe for Bevæg dig for livet: Svend Beeck, Michael Albrechtsen, Claus Jensen 
Kajakklubben og H.C.Rossau fra bueskytterne.meldte sig på repræsentskabsmødet til en 
arbejdsgruppe, som ikke er blevet indkaldt til møde endnu. 
 
 

5. Orientering om brug af hensatte midler til materiel 

Ved udgangen af 2017 fik HSI af Hillerød Kommune ca. kr 45.000 til brug for indkøb af materiel 

på skoler og gymnastiksale som skolen ikke stiller til rådighed for foreningerne. Der er ca. 

kr. 17.000 tilbage. Kassereren sender ansøgningsskema med kriterier for tildeling ud til de 
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foreninger, der bruger skoler og gymnastiksale, så det på næste bestyrelsesmøde kan besluttes, 

hvordan midlerne kan fordeles. 

6. Orientering fra formanden 
Jørgen Nielsen orienterede om møde med formanden for ISU Hanne Kirkegaard afholdt 21. maj 
2019 på Rådhuset, hvor Hanne Kirkegaard orienterede HSI om status for anlægsønsker inden de 
kommende budgetforhandlinger. 

 

7. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Janna har bestilt bord i FBC til ”Møde med nye borgere.” Janna har lavet et oplæg til plakat og 
flyers, som blev godkendt. 
PBIS: Trafikofficiel kursus blev udsat. 
PBIS: næste mandag kommer der 4000 kvinder til Fimaidrætten til Lady Walk: 
Svend Beech vil gerne sende deltagere på kursus til trafikofficel. 
Jørgen Schultz orienterede om DM i bordtennis for kvinder og drenge i sidste weekend er vundet af 
HGI Bordtennis. 
Svend Beeck har talt med Charlotte Harlyk om brug af haller om søndagesom man ikke kan booke  
elektronisk. 
 

8. Evt. 
Intet. 
 
22. maj 2019 
Jørgen Schultz 
 

 
               

 
 

 


