
REFERAT fra bestyrelsesmøde i IF Silkesind d. 11.12.2019. 

 
Tilstede: Jørgen, Malene, Jan, Kaspar og Hanne (referent) 

 
1. Referat fra sidst. 

Referatet godkendes uden bemærkninger. 
 

2. Nyt fra udvalg. 

 
Økonomi-udvalget.  

Udlæg for 2019 ønskes afleveret til Hanne eller Nicolai senest d. 18.12.2019, 
så regnskabet for 2019 kan gøres færdigt. 

Der har været aflysninger af yoga / Qi gong pga. malearbejde i lokalet i 
Mødestedet. Birgitta-Maria aflønnes for disse aflysninger, da det var os der 

måtte aflyse. 
I den forbindelse spørger Annette på vegne af nogle medlemmer, som kun 

benytter sig af yoga og Qi gong, om det er muligt at få reduceret kontingent 
næste gang, da de har betalt for noget, som de ikke har kunne benytte. 

Bestyrelsen drøfter dette og holdningen er 
"Kontingentet betyder, at man er medlem af foreningen IF Silkesind og har 

mulighed for at benytte alle foreningens tilbud. Der vil kunne forekomme 
aflysninger af de enkelte aktiviteter. 

Ud over de faste aktiviteter tilbydes der forskellige gratis arrangementer via 

foreningen. 
OBS. se hjemmeside og følg os på Facebook, her er der altid ajourført i forhold 

til evt. aflysninger." 
Vi enes om, at ovenstående skrivelse skal sendes ud til alle medlemmer med 

kontingentopkrævning til februar 2020. 
 

Aktivitets og arrangements-udvalget.  
Julefrokosten evalueres. Det var et nyt sted / nyt lokale. Alle var enige om at 

det fungere godt, og at maden var god. 
Udvalget arbejder med at arrangere en fodbold eller håndboldkamp i 2020. 

På næste møde skal de drøfte Idrætsdag og Dance event, som er 2 kommende 
aktiviteter. 

 
PR og frivillige udvalget. 

Udvalget har været samlet og har set på årshjulet. Der er lavet julehilsner til 

de frivillige instruktører. 
 

3. Indkomne forslag. 
Tonny Johansen har sendt et forslag om oprettelse af en gruppe 

"Livsglædegruppen med fokus på vægt".  
Vi drøfter forslaget, Morten fra Sundhedshuset har også set forslaget. 

Vi er enige om, at det er et godt forslag, og vi vil gerne drøfte det nærmere 
med Tonny mhp. videre proces.  



Jan tager kontakt til Tonny og inviterer til møde d. 08.01.2020 kl. 16.15 i 

Psykiatriens Hus lokale 1.43 første sal til højre. 
 

Kaspar har talt med Per fra DAI. 
Der er en foreningspulje i DIF, hvor der kan søges midler til aktiviteter. Der 

kan søges i forhold til andre og nye tiltage i Silkesind f.eks. mhp. at få fat i 
yngre medlemmer.  

De drøftede mange forskellige forslag til aktiviteter. For os er det vigtigt, at der 

findes ledere / instruktører til de forskellige aktiviteter, så vi ikke får startet 
nogen, som vi ikke kan følge op på. 

 
4. Evt.  

Der er kommet en forespørgsel fra Tryg ang. forsikring, det kender vi ikke 
noget til. 
 


