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1. Summary 

Konsulenterne Søren Hemmingshøj og Hans Vixø deltog i første del af mødet, hvor de 

gennemgik den undersøgelses/udviklingsrapport, som de har udarbejdet for bestyrelsen i 

HSI i samarbejde med ad hoc udvalget med Michael Albrectsen, Peder Bisgaard, Peter 

Ingemann Bentsen og Jørgen Nielsen.  

 

Konsulenterne har inteviewet mange af medlemsforeningerne, og en konklusion heraf er 

at medlemsforeningerne mener, at HSI fortsat skal bestå, men at der er behov for 

fornyelse. 

 

Rapporten beskriver 6 forskellige fremtidige mulige modeller for udviklingen af HSI, sådan 

som konsulenterne opfatter situationen. 

 

Efter gennemgangen af rapporten forlod konsulenterne det virtuelle møde. 

 

2. Anbefalinger 

Inden bestyrelsesmødet var medlemsforeningerne indkaldt til møde 14. april 2021 med 

drøftelse af HSI´s fremtidige udvikling som eneste punkt på dagsordenen, og bestyrelsen 

besluttede at udsende hele rapporten til alle medlemsforeninger, men med en ½ side 

indledning om de væsentligste punkter i rapporten, som Michael påtog sig at skrive.  

 

Mødet bliver også virtuelt og primært for at høre synspunkter fra medlemsforeningerne, så 

bestyrelsen og eventuelle interesserede medlemsforeninger kan arbejde videre med et 

forslag til udviklingsplan for HSI, som kan drøftes og beslutninger kan træffes om den 

videre udvikling på et medlemsmøde, når Danmark igen bliver åbnet for afholdelse af 

konferencer. 

 

3. Kommentar runde 

Idræts samvirkerne i andre kommuner har sjældent byrådspolitikere som 

bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen drøftede fordele og ulemper herved. En ændring 

vil kræve vedtægtsændring. 

 

Rapporten beskriver en ”Ønsketilstand” for HSI med 19 udviklingsforslag. Rapporten siger 

dog også, at man indledningsvis nok skal nøjes med 3 nye tiltag for hurtigt at kunne vise 

resultater. Bestyrelsen/ medlemsforeningerne skal derfor finde de væsentlige emner der 

først skal tages fat i. 

 

Peder pegede på, at Folkeoplysningsudvalget nok har nogle af de samme problemer som 

HSI med at medlemsforeningerne ikke ved, hvad der sker i udvalget, fordi HSI ikke 

orienterer medlemsforeningerne tilstrækkeligt godt. Bedre moderne kommunikation er et 

must. 

 



4. Næste skridt 

Medlemsmødet 14. april 2021, hvor Michael Albrectsen styrer det virtuelle møde for at få 

medlemsforeningernes ønsker til HSI´s udvikling frem. 

 

Medlemsmødet skulle gerne resultere i et udvalgsarbejde frem mod en konference, som 

Thomas foreslår kan afholdes på Rådhuset hen over sommeren, når Danmark er åben 

igen. 

 

Udvalget skal have konkretiseret mulige udviklingsforslag, som så kan besluttes på 

konferencen, herunder eventuelle ændringer til vedtægterne, som skal besluttes på et 

repræsentantskabsmøde, når vi igen må samles til fysiske møder. 
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Med venlig hilsen 

HSI 

Jørgen Schultz 
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