
Ølsted d.26. marts 2015. 

Referat fra HI repræsentantskabsmøde d.26. marts 2015 kl.1930 på Ølsted skole.

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Anne e Westh som blev enstemmigt valgt

Valg af referent: Henrik Tolstrup blev forslået af bestyrelsen. Henrik blev enstemmigt valgt

2. Dirigenten godkendte repræsentanter fra foreningerne.

3. Valg af stemmetæller:

 Udgik

4. Bestyrelsens beretning: 

Beretningen blev læst op af formand Hans Jørgen Larsen. Han fortalte om sundhedsugen - at den
skal være mere spændende, samt om arbejdet med mul sport. Hans Jørgen kom ind på, at
samarbejdet mellem kommunen og idrætsrådet er blevet bedre med hensyn l kommunika on og
informa oner. 

Idrætsrådet har a oldt arrangement på Gallebjerggård med temaet Frivillige i foreningerne, håber
på at endnu flere foreninger vil komme l vores arrangementer. 

Hans Jørgen kom ind på ”Idræ ens dag” i Hundested hallen, hvor der i år var sat en hoppeborg op i
træningssalen, som børnene kunne beny e sig af under arrangementet. 479 personer blev bespist
i Hundested Hallen. Under spisningen underholdte Musikskolens musikalske talenter.

Kommunens Lederpris gik l Kaj B. Jensen fra Hundested løb og mo on. 

Kommunens Ungdomslederpris gik l Dorte Jensen fra Hundested Gymnas k. 

Kommunens Ungdomslederpris gik l Michael Egestad Frederiksværk Buesky e forening.

Den nye Ildsjælepris gik l Tanja Hollerup fra Hundested Rugbyklub.

Ros omkring idræ ens dag. Fremover bør man måske rykke kommunens prisuddelinger frem i
programmet, da det blev erfaret, at der var mange der var gået hjem ved uddelingerne. 

Anne e Westh fortalte om det nye samarbejde og omkring idrætsanalysen, som kommunen har
sat i gang. Foreningerne er begyndt at få besøg omkring idrætsanalysen. Senere vil foreningerne
blive indbudt l møde omkring idrætsanalysen og det videre arbejde.

5. Fremlæggelse af regnskab:

 Kassereren fremlagde regnskabet, som var sendt ud l foreningerne.

HI har 49 medlemsforeninger. Der var et par foreninger som manglede at betale kon ngent. 



Der blev talt lidt om, at foreningerne skulle være bedre l at informere om nye i bestyrelserne og
især om formænd og kasserer.

6. Fremlæggelse af Budget 2015 samt fastlæggelse af kon ngent: 

Forsamlingen godkendte budget for 2015, samt uændret kon ngent på 300,kr pr. forening.

Der blev spurgt l, hvem som er lskudsbere get: Det er de foreninger, der bor i bor i Halsnæs
Kommune.

Der blev spurgt ind l puljer: Disse puljer ligger i folkeoplysning og der skal man søge. Ansøgning
skal sendes l Idrætskonsulenten.

7. Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet forslag.

8. Valg af kasserer: Marianne Bek Jensen genvalgt.

9. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer på ulige år: Henrik Tolstrup genvalgt, samt Michael Jørgensen
valgt fra Ølsted if.

10. Valg af suppleanter: Valgt som 2. suppleant Michael Egestad Frederiksværk Buesky eforening.
Valgt som 1. suppleant Heidi Ahmt Hundested Håndbold.

11. Valg af revisor: Genvalg Klaus Jakobsen. (Flemming Hein sidder 1 år mere)

12. Valg af revisorsuppleant: Valgt er Else Marie Frederiksværk Bokseklub.

13. Eventuelt:

Foreningernes maillister skal opdateres. 

Idrætskonsulenten Birgi e arbejder på bedre kommunika on med foreningerne.

Der blev spurgt ind l, hvad det var for nogle mennesker, der kom forbi ude i hallerne: Det er i
forbindelse med idrætsanalysen og optælling af ak ve i hallerne. 

Anne e, Hundested Gym: Foreningerne burde have ha  besked omkring de mennesker som
kommer forbi. Nogle er flinke og kommer hen og hilser, mens andre går omkring og går igen?

Anne e, Hundested gym: Atle k springgraven og løbebanen i Hundested bør e erses. 

Anne e Westh: Bruger skolerne anlægget i Hundested? Ingen ved det.

Finn, Melby sky eforening mente at han har hørt meget om kunststo aner. Han mente, at midler
og vedligehold er ulige fordelt. F.eks. når et fodboldmål går i stykker, så får de et nyt? Vi andre
foreninger må selv betale, når noget går i stykker.?

Conni Appelkvist, Melby if. mente at Løbebanen i Melby er i dårlig stand og manglende
vedligeholdelse.

Anne e Westh bere ede om den nye måde, hvor på foreningerne laver a aler med kommunen,
hvis der skal have laves noget i foreningen. Projektet skal godkendes først. Der e er får foreningen
selv pengene og står for at få ngene lavet af håndværkere. E erfølgende aflægges regnskab l



selv pengene og står for at få ngene lavet af håndværkere. E erfølgende aflægges regnskab l

kommunen.

Michael Egestad, buesky eforeningen: Fortalte omkring deres forening som ligger ved Vinderød
skole. Her har de fået et skur. Nu er skolen solgt, hvor står de? HI undersøger nærmere hvor
Foreningen står i . problema kken.

Der blev spurgt l, hvem som er lskudsbere get: Det er de foreninger, der bor i Halsnæs
Kommune og er godkendt af kommunen som idrætsforening.

Der blev spurgt ind l puljer: Disse puljer ligger i folkeoplysningsudvalget  og der skal foreningerne
søge. Ansøgning skal sendes l Idrætskonsulenten.

Tak for i dag 

Referent Henrik Tolstrup.

ANETTE WESTH

dirigent


