Referat fra stiftende afdelingsmøde i
Gymnastikafdelingen i HI
Hvor

Svanemøllehallen, Østerbrogade 240, 2100 København Ø

Hvornår

Tirsdag 18.september 2018 kl 16.00 – 16.45

Deltagere

Kurt Andersen, Finn Sørensen, Peder Orla Jensen, Kurt Jespersen,
Henning Jørgensen, Susanne E Nielsen, Niels Karup, Jørn Liboriussen,
Erik Lorenzen, Hans Christian Nielsen, Inga Hermansen, Svend Høy,
Henry Olson, Claus Mosumgaard, Jørn Rasmussen og Hans Thiim
samt Tony Kim Andersen og John Nielsen fra HI

Afbud/
Arne Glargaard Hansen, Allan Bitsch, Mogens Thomsen Anni Christensen,
fraværende og Jørn Larsen
Dagsorden

1 Valg af dirigent
2 Valg af sekretær
3 Status for etablering af ny afdeling
4 Valg i henhold til vedtægterne
Afdelingsleder for 2 år (vælges på lige årstal)
5 Eventuel valg til udvalg for 1 år
6 Eventuelt
.
Formanden for HI - Tony Kim Andersen også kaldet TK - bød velkommen til dette
stiftende møde for gymnastikafdelingen i HI, hvorefter næstformanden i HI, John
Nielsen, orienterede bredt om HI, som blev oprettet 12.12. 1960.
Der er en mangfolding af idrætsgrene i HI, men kun få med særkontingent foruden
almindelig kontinget til HI. Gymnastikafdelingen behøver en instruktør, hvorfor der
hertil opkræves et særkontingent, som det der er gældende f.eks. for bowling.
Gav herefter ordet til den nye afdeling i HI der forestod afviklingen af den resterende
del af mødet.

Debat

Punkt 1 – Valg af dirigent
Kurt Jespersen forestod dirigenthvervet.
Punkt 2 – Valg af sekretær
Henry Olson forestod referathvervet
Punkt 3 – Status for etablering af ny afdeling
John Nielsen indledte med at referere til den henvendelse, som Niels Karup på SI's
vegne havde foretaget til HI med ønsket om en optagelse i HI for gymnasterne.
Mødet den 05.09. 2018 i kontoret i motionscenteret er således mundet ud i den
Situation vi står i nu.

En situation alle er meget glade for, er endt så godt.
Dirigenten foretog herefter en rundspørge omkring bordet for eventuelle uddybende
spørgsmål. Der blev udtrykt stor tilfredshed med forhandlingsparternes indsats for at
få det bedste ud af det nye samarbejde..
Alle tidligere SI medlemmer har nu indmeldt sig i HI - et medlemsskab der starter den
01.10. 2018.
Punkt 4 – Valg i henhold til vedtægterne. Afdelingsleder for 2 år
Niels Karup blev valgt som afdelingsleder for HI-gymnastik for 2 år.
Afdelingslederen er i øvrigt kontingentfri og modtager telefonhold som alle øvrige
afdelingsledere i HI
Punkt 5 – Eventuel valg til udvalg
Gymnastikafdelingen ønsker at etablere et udvalg, som består af den gamle bestyrelse.
Niels Karup, Henry Olson, Erik Lorenzen og Peder Orla Jensen udgør det nye udvalg
der gælder for 1 år.
Punkt 6 – Eventuel
Intet – dog er akustikken i lokale 19 ikke den bedste. Vor egen, ikke for gode
disciplin, på det ”støjmæssige område” gør ikke sagen bedre. Det er erkendt, så det
bliver uden tvivl bedre.
Sekretær: Henry den 21 september 2018

