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HSI Formandsmøde  

Husk at der er formandsmøde i HSI den 2.november kl. 18.30. 

Formanden på foreningsrundtur 

Vores nye formand, Morten Klitgaard, har startet sin foreningsrundtur for at 

sikre sig, at han ved, hvad der rører sig. Han har bl.a. besøgt GymHelsinge 

og Helsinge Tennis, men der er mange foreninger endnu på to-do listen. 

Så hiv fat i Morten og inviter ham til jeres næste bestyrelsesmøde, så 

Morten kan forstå, hvad der foregår i alle kroge af den forening, han er 

formand for. 

100 dage – godt og vel med vores nye haldirektør  

Her er Thomas Nielsens refleksion på de første 
100 dage: 

”Nu har jeg har haft fornøjelsen af at stå i spidsen 
for Helsinge Hallerne i snart et halvt år, og jeg 
konstaterer, at vi har nogle ganske fine faciliteter 
at tilbyde vores mange gæster. 

Jeg oplever et stort engagement fra klubberne og et godt samarbejde mellem klubberne 
og Helsinge Hallerne. Det er ikke altid, vi er enige om alt, men med dialog lykkes det os 
altid at komme i mål med gode beslutninger, der gavner helheden. Vi har oprustet i vores 
cafe, i håb om at kunne give alle vores gæster en endnu bedre oplevelse, når de besøger 
os.  

Økonomien spiller selvfølgelig en rolle, når vi skal drive en institution som Helsinge 
Hallerne. Som resten af samfundet, er også vi blevet presset af prisstigninger, men vi 
forsøger efter bedste evne at tilpasse os den nye virkelighed. Vi ønsker stadig at kunne 
tilbyde en god service til vores gæster og vil fortsætte med at udvikle hallerne.  

Hen over vinteren vil I se de første tegn på en række mindre tiltag, som skal gøre det 
endnu ”federe” at komme i hallerne. Desuden håber jeg inderligt, at vi kan komme i gang 
med at forny vores forplads, så den kan fremstå indbydende og spændende i fremtiden.   

Lad os fortsætte det gode samarbejde med at gøre Helsinge Hallerne til et fantastisk 
sted at dyrke idræt i. 

 

http://www.hsi.klub-modul.dk/
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Energikrise ! - Bliver det til kolde afvaskninger til vinter? 

Her er Thomas Nielsens svar: Vi går en kold og mørk vinter i møde. Helsinge Hallerne 
er, som resten af samfundet, selvfølgelig også blevet ramt at stigende priser på varme 
og el. Gennem flere år har Helsinge Hallerne dog arbejdet målrettet på at være så energi 
optimereret som muligt. Det betyder lige nu, at vi står fornuftigt rustet til de mange 
stigninger, vi ser på energimarkedet for tiden.   

Får det så slet ikke nogen betydning? 

Jo, man vil opleve, at temperaturen i hallerne er sat til 18 grader. Dette er besluttet fra 
centralt hold og det gør sig gældende i alle haller i kommunen. Mht. lys vil man også 
opleve, at styrken på lys er reduceret i hallerne. Begge tiltag skal reducere vores forbrug 
på varme og el, og dermed afbøde stigende energipriser.  

Markedet for energi er meget volatilt for tiden, og vi kan ikke afvise, at der kan komme 
yderligere tiltag, hvis usikkerheden fortsætter.  

På nuværende tidspunkt er det disse 2 tiltag, der vil gøre sig gældende. Så tag en ekstra 
trøje på, når du kommer i hallen eller løb lidt stærkere – så kommer varmen automatisk 
til kroppen. 

Helsinge Tennis ønsker sig lys på tennisbanerne 

Det bliver tidligt mørkt, så selv om vejret er fint, så er det svært at spille tennis, når mørket 
sænker sig. Derfor har alle i Helsinge Tennis det samme på ønskesedlen – nemlig lys på 
banerne. 

Lys på banerne vil nemlig sikre, at man kan 
spille tennis i minimum to måneder ekstra om 
året – og det er en forøgelse på mellem 20-25 
procent.  

Helsinge Tennis har udarbejdet et konkret 
forslag og er i gang med at afsøge forskellige 
puljer til finansieringen ligesom man kikker i 
sparebøssen for at se, hvad man selv har at 
sætte ind – samtidig er man i dialog med 

Helsinge Hallerne omkring konsekvenserne for driftsomkostningerne. 

http://www.hsi.klub-modul.dk/
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Nu kommer den nye HSI-hjemmeside – 1. november 

HSI får en ny hjemmeside under domænerne www.hsi-helsinge.dk og 
www.helsingeidræt.dk. Løsningen blev 
præsenteret på ledermødet den 27. september 
af Anel fra vores partner Erhvervs.Webdesign. 
Han præsenterede også den APP, som gør, at 
vi kan fodre siderne med friske billeder, så 
siden bliver levende.  
 
Planen er at vi “går live” den 1. november, 
jeres forening får naturligvis plads på siden 
med jeres helt egen underside. 

 
Her vil I, uden omkostning for foreningen, kunne komme med følgende foreningspunkter: 

1. Om jeres forening (fortæl den gode historie) 
2. Kontaktinfo (Bestyrelsen m.m.) 
3. Link til egen hjemmeside 
4. Baggrundsbillede, billeder eller video 

Som baggrund til jeres afsnit kan man lægge et enkelt baggrundsbillede eller en serie af 
billeder som “ruller” eller en video som kører i baggrunden. 
 
Senere vil de foreninger som ikke har egen hjemmeside blive tilbudt en udvidet side, hvor 
man får en ekstra menu med følgende punkter: 
  

 Om foreningen 
 Bestyrelsen, med billeder 
 Vedtægter 
 Nyheder (via mobil app) 
 Galleri (via mobil app) 

Erhvervs.Webdesign assisterer os med at vedligeholde hjemmesiden. Kontakt Thomas 

Jessen for yderligere oplysninger. 

 

 

http://www.hsi.klub-modul.dk/
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Helsinge Funktionel Styrke – et tandhjul for samarbejde 

Selvom Helsinge Funktionel Styrke (HFS)  er 
blandt vores nyeste foreninger, så er 
foreningen godt i gang med opfylde løftet om 
fællesskaber på tværs. HFS er kommet på 
landkortet i den nyeste politiske aftale om at 
åbne for ældre med tilknytning til 
seniorcentret hertil kommer en åben 
invitation til ældresagen og HSIs ældste 
medlemmer. Resultatet er nu 15-20 
medlemmer i plus 65 kategorien.  

 I den anden ende af skalaen er et 
samarbejde med idrætsklassen på 
Nordstjerneskolen og et samarbejde med 
Gribskov Elite og Talent Udvikling (GETU) - 
https://gribskovelite.dk/. Det sidste 

indebærer at talenter – 15-20 i alt - under GETU kan bruge HFS faciliteter til både 
skadesforebyggende og styrkende træning,  

Tilgangen af ældre betyder også, at man står rimelig stærkt, når man skal søge penge ved 
udlodninger – og derfor har både Kvickly Helsinge og Sparekassen Sjælland Fonden gjort at den 
oprindelige maskinpark, der blev støttet af DGI/DIF, Nordea-fonden og SparNord fonden er suppleret 
med maskiner, der er ønsket af de lidt ældre, men som også bruges flittigt af de andre udøvere fra 
fodbold, håndbold og badminton Så Kasper Klitgaard, formand HFS, har grund til at smile stolt.  
Medlemmerne fra din forening er også velkommen. 
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