REFERAT fra bestyrelsesmøde i IF Silkesind d. 12.02.2020.
Tilstede: Jørgen, Malene, Jan, Hanne, Kirsten, Inger og Kaspar
1. Referat fra sidst.
Referatet godkendes uden bemærkninger.
2. Nyt fra udvalg.
Økonomiudvalget:
• Girokort udleveret – pt 55 betalende medlemmer
o OBS på deltagere hos Aqua Zumba og Vandgymnastik
o 10 passive medlemmer – får besked om at melde sig til med navn
• Regnskab for 2019 er færdiglavet og sendt til revisor
• Budget for 2020 er færdiglavet og fremlægges på Generalforsamlingen
• Medlemsindberetning til CFR er sket rettidigt
Aktivitets og arrangementsudvalget:
• Trivsels- og Motions – se under indkomne forslag
• Håndboldevent løb af stablen i vinterferien sammen med
Motionsvennerne og en række frivillige fra Idræt om Dagen
• Fodboldevent udskydes til efter Trivsels- og Motionsdagen, så kender vi
også programmet for slutspillet/nedrykningspillet
• Sommerudflugt – vi prøver med Disc Golf – Kaspar kontakter den lokale
udflugter – onsdag d. 24. juni om eftermiddagen – symbolsk betaling på
30 kr. til forplejning
PR og frivillige udvalget:
• Intet nyt
3. Indkomne forslag.
•

Trivsels- og Motionsdag – forslag om 30. april – plan B er 23. april
o Kaspar tager kontakt til Sundhedshuset, Instruktører og Cafe
Arena – Sundhedshuset og Cafe Arena er på plads!
o Programmet blev præsenteret og afholdes gratis for alle deltagere
o Foreløbigt program vedhæftet – MEN ikke endelig
o Generalforsamlingen:
▪ Regnskab og Budget er på plads

Beretning – vi spørger Anette og ellers udarbejder Malene og
Kaspar én
▪ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
o På valg er Jørgen – Jørgen ønsker genvalg
o På valg er Kaspar – Kaspar ønsker genvalg
o Per er på valg – Per ønsker genvalg
o Kirsten er på valg – Kirsten ønsker genvalg
o Jan ønsker at udtræde af bestyrelsen – vi mangler
derfor et nyt medlem
o Jan undersøger mulig repræsentant fra Socialpsykiatrien
o Dagsorden og indkaldelsen sker medio marts
o Obs på presse herunder Det Sker i Silkeborg (facebook)
▪

•

Livsglæde gruppe
o 2 deltagere udover Tonny er interesseret – kræver medlemskab i
foreningen
o Der har kun været intern PR – nu prøver vi med ekstern i
Socialpsykiatrien, Frivilligcenter og Selvhjælp Silkeborg – sidste
træk er Biblioteket og Det Sker Silkeborg (facebook)
o Minimum 5 deltagere – opstart i marts
o Rådighedsbeløb til aktiviteter – forslag om 50% til egenbetaling
(pulje på max 3.200kr. for 8 personer - svarende til 400 kr. pr.
person)

•

100 km mental sundhed
o Invitation er kommet fra DAI – maj til Sindets Dag i oktober
▪ vi bakker op om initiativet – Jan går videre med den og
vender det med Morten – muligvis tirsdag i år?

4. Evt.
• Zumba erstattes af Dans dig glad og Malene er stadigvæk i spil til en evt.
Zumba instruktøruddannelse.

