HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 03.12.2019.
DAGSORDEN.
Tilstede: Jørgen Nielsen(JN), Michael Albrectsen(MA), Janna Rasmussen(JR)Peter Ingemann
Bentsen(PIB), Poul R. Nielsen(PN), Dragan Popovic(DP) og Thomas Brücher(FB)
Afbud: Jørgen Schultz, Peder Bisgaard og Svens Beeck.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt som udsendt.
2. Idrættens dag. Foretagne indstillinger/valg. Ungdommens mestre.
JN oplyste, at valg/indstillinger til de 3 hæderspriser er blevet godkendt i ISU.
Der er tilmeldt 168 deltagere til hædring af ungdommens mestre. Man undrer sig over, at
der ikke er kommet indstillinger fra håndbold og fodbold.
Idrættens dag afholdes d.17.01.2020 og bestyrelsens medlemmer skal selv foretage
tilmelding til arrangementet.
Da MA er optaget til anden side på dagen har DP tilbudt sig som oplæser af navne og
foreningstilhør på dagen.
Der skal foretages udsendelse af indbydelsen således at alle har mulighed for at se det.
3. Opfølgning på seneste medlemsmøde.
Beklageligvis blev der givet udtryk for fra nogen side, at man følte at det var tidsspilde at
deltage i den første del af mødet, da det meget kom til at handle om problemer for
forboldklubberne. Det videre forløb vil være at Folkeoplysningsudvalget bliver forelagt
oplæg/forslag til evt. ændringer i tildelingskriterierne. HSI vil insistere på at få indflydelse på
konklusion og indstilling på referat/notat fra forvaltningen. Det oplystes, at der er indkaldt
til møde med alle fodboldklubberne sammen med forvaltningen og fordelingsudvalget.
Mødet afholdes d. 10.12.2019.
4. Orientering fra formanden.
HSI havde deltaget i reception i anledning af Ålholm IF´s 75 års jubilæum. HSI havde givet
nogle bolde i den anledning. Bestyrelsen havde en indgående drøftelse af problematikken
med at udarbejde anlægsønskeliste. Både DP og TB gav udtryk for at ISU ville være glade for
at modtage en sådan liste, mens der blev fremsat bemærkninger om, at det var opfattelsen,
at der ikke blev taget hensyn til listen alligevel. Både DP og TB havde den holdning, at der
fremover ikke skal være mulighed for at foreninger kan få ønsker opfyldt via særlige
relationer til enkelte byrådspolitikkere uden at ønskerne havde været til vurdering og
udtalelse i HSI. Også en liste over vedligeholdelsesønsker skal udarbejdes, men her er sagen,
at det er Ejendomme, der står for disse ting. Begge politikkere gav udtryk for, at man ville
søge at få indflydelse på rækkefølgen af udførelsen af vedligeholdelsesarbejder. Bestyrelsen
besluttede at MA og JR forestår udarbejdelse af både liste over anlægs- og

vedligeholdelsesønsker. Der har været afholdt konference i IRH, hvor 4 af bestyrelsens
medlemmer deltog. Der var blevet foretaget en gennemgang af alle tilsluttede kommuners
tilskudsordninger. Der er opfattelsen at Hillerød kommune befinder sig nogenlunde i midten
at de forskellige ordninger.
5. Orientering fra medlemmer
PIB orienterede om igangsætning af samarbejde med Motivo. Der er udsendt brev til
foreningerne og der er indkaldt til opstartsmøde d. 11.12.2019. Foreningerne skal selv
”gøre” arbejdet. Det er planen, at der vil blive reklameret for projektet i forbindelse med
Idrættens dag. Projektet tænkes startet d. 20.01.2020 med en prøvetid på 2-3 mdr.,
hvorefter der skal foretages en evaluering. DGI, Hillerød kommune og HSI har hver afsat kr.
10.000,- til opstart. Bestyrelsen drøftede FU´s rolle. Det fremgår ikke af vedtægterne, at der
skal være et FU, så bestyrelsen kan selv beslutte om det skal fortsætte. Sagen drøftes på
næste møde.
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