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Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 19,30 hos klatreklubben på Hillerødsholmsskolen 

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

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 
 
2. Materialetilskud 

Restbeløb skal fordeles blandt de modtagne ansøgninger jf. udkast fra Poul R. Nielsen, som 

vedhæftes. 

Poul gennemgik ansøgningerne. Der kan udbetales ca. 16 % ved normal forholdsmæssig fordeling. 

Vedtaget, hvorefter Poul beder om dokumentation, hvorefter pengene frigives. 

3. Resultat af Hillerød Kommunes spørgeskemaundersøgelse 
Udskrift fra mødet i ISU d. 1. oktober 2019 vedhæftes 
Direktionene indstiller  tager resultatet til efterretning, benytter undersøgelsens til drøfte mulige 
fokusområder med foreningerne og HSI. 
HSI Har fået mail fra forvaltningen med referatet fra Isus måde 
 som er fremsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen afventer udspil fra ISU/ forvaltningen om drøftelse af 
undersøgelsen.  
 

4. Indkaldelse til medlemsmøde tirsdag d. 12. november 2019 kl. 19,30 i FrederiksborgCentret 
med deltagelse af repræsentanter fra forvaltningen. 
Se vedhæftede forslag til invitation med forvaltningens input. 
Ad tildeling af haltider. Kriterierne er udsendt til medlemsforeninger og andre foreninger som også 
låner lokaler. Resultatet skal Jørgen Nielsen forelægge Folkeoplysningsudvalget. Jørgen Nielsen 
omtalte nogle af de problemer, som udvalget møder. Kommunen skriver referat fra dette delmøde. 
Peter finder link til udført undersøgelse om brug af kommunale haller og sale i hele landet. 
Ad indstilling af priser. 

Idrætsprisen. Axel Vang, løber og Nikoline orienteringsløb 
Trænerprisen Hans Eiler Martens, Jump for Fun fra Skævinge,  
Lederprisen. Skytte i kreds 13 Andreas , Karsten Funder FIF Orientering. 
Der er ikke så mange indstillinger til de normale priser til Idrættens Dag. 

 Ekstraordinært medtages to indstillinger, som er indkommet i dag. 
 

5. Deltagelse i IRH´s idrætskonference  15 og 16. november 2019 
Indbydelse er udsendt til bestyrelsens medlemmer. 
Jørgen Nielsen, Poul R. Nielsen, Janna Rasmussen og Jørgen Schultz  
 

6. Orientering fra formanden 
a. Optagelse af mountainbike foreningen Sponz i HSI 
b. Kick-Off mødet d. 5. november 2019. I går var der 45 deltagere i Kick-Off mødet. 
c. Idrættens dag 17.01.2020. Michael Albrechtsen holder 50 års fødselsdag den dag, så der skal 

findes en anden, som præsenterer idrætsudøverne.Der er to emner i spil. 
 

7. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Budgetforliget. Der er kun givet penge til en kunstgræsbane til idrætten. Dragan synes heller ikke 
der er penge nok til idrætten. Peder Bisgård synes det er en dårlig prioritering i forhold til idrætten. 
Peter Ingeman fortalte at alle anlægsmidler var brugt inden forhandlingerne gik i gang. Mener også 
at det er for lidt til idrætten. Svend Beech synes, at HSI skal lave indlæg. Aftalt at Peder Bisgaard 
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laver oplæg til at sætte i pressen om utilfredsheden med de manglende midler til idrætten. Efter 
udtalelser fremsender formanden til pressen. 
Pedr orienterede om Mud race har haft stor interesse og gentages til september næste år. 
 

8. Evt. 
 

Intet 
               

Med venlig hilsen 
HSI 
Jørgen Schultz 

 
 

 


