
 

 

IF Silkesind bestyrelsesmøde d. 10. oktober 2019 

 

Dagsorden  

1. Godkendelse af referat fra sidst / Godkendelse af dagsorden 

a. Det blev besluttet at referater fra bestyrelsesmøderne fremover vil blive 

tilgængelige på vores hjemmeside under ”Bestyrelsen”  

 

2. Siden sidst – Nyt fra Udvalgene 

a. Økonomiudvalg 

i. Der er søgt 42.000 i §18 midler 

ii. Medlemstallet ligger stabilt på 50+ 

b. PR – udvalg og Frivilligudvalg 

i. Har ikke mødtes – Morten har styr på hjemmeside og facebook og retter 

beslutningen fra 1.a til på hjemmesiden 

c. Aktivitets- og Arrangementsudvalg 

i. Næste aktivitet er julefrokosten – se punkt under drøftelse. 

ii. Fodboldkamp med SIF udskydes til foråret, hvor de forhåbentlig spiller 

lidt bedre bold :) 

iii. Kaspar forespørger BSH om en mulig håndboldkamp efter nytår. 

3. Punkter til drøftelse 

a. Verdens Mentale Sundhedsdag – har vi styr på det? 

i. Der er styr på det og vi håber på godt vejr og god stemning 



b. Danse Workshop 

i. I de ansøgte §18 midler har man budgetterede med lidt ekstra udgifter 

til vores Danse Workshop. Vi overvejer at booke Mads Vad (fra Vild med 

Dans) og slå det sammen med Idræts- og motionsdagen i april 2020.  

c. Bowlingstævne i Vejle 

i. Vi sender en bil afsted med 5 deltage til an generobre pokalen. 

d. Julefrokost 2019 

i. Datoen er torsdag d. 5. december og vi er ved at undersøge om vi kan 

rykke lokationen op til kantinen i Psykiatriens Hus. Da arrangementet 

igen i år holdes gratis for medlemmer er det primært for at vi kan få 

mere plads. Det blev for trængt sidste år i Mødestedet. Vi laver en 

invitation til ultimo oktober, så den kan komme med girokortene ud i 

starten af november. Vi har styr på mad og underholdning og afventer 

svar fra Psykiatriens Hus.  

 

4. Næste møde er onsdag d. 11. december kl. 16.15-17.30 i Psykiatriens Hus! 

 

 

 


