Referat fra silkesinds bestyrelsesmøde d. 21.10.20
Tilstede: Jørgen O, Malene O, Kasper K., Hanne B., Kirsten N. Betina er med på
Rooms.

1. Referat fra sidst: referat godkendt, ift konstitueringen
2. Nyt fra udvalg:
Økonomiudvalget:
• Har vi fået penge fra Sacro Logen? Vi modtog dagen efter. Nyheden bringes i DAI´s
nyhedsbrev. Der er søgt §18 midler. Vi har tabt/mistet nogle medlemmer under denne
Coronakrise. Medlemstal er nu i begyndelsen af 40érne. Nysgerrighed til videre
refleksion: hvordan kan det være at vi mister medlemmer.
Aktivitets og arrangementsudvalget:
• Ny aktivitet ”Dans dig Glad”. Dans hver for sig. Vi vurderer det ikke pt giver problemer
ift coronarestriktioner. Dette er en gratis prøve indtil midt december. Vi må lave en
deltagerliste, som vi hurtigt kan kontakte ift ændring.
• Aktiviteter: Mai + kæreste vil gerne tilbyde sig med mavedans/meditation. De inviteres
ind til næste bestyrelsesmøde.
• Birgitta Maria har henvendt sig ift ønsket at etablere et hold mere om torsdagen. Vi
vurderer at vi ikke har basis for at kunne opstarte nyt og ekstra hold. Dette meddeles
til Birgitta Maria af Kasper.
PR og frivillige udvalget:
• Intet nyt: Der er lavet dato for møde
3. Indkomne forslag.
• Opsamling på Psykeltur /Sindets Dag: Ift coronarestriktioner på 50 personer oplevede
vi god tilslutning på ca 40 cyklister. 3-4 cyklister er med i den endelige
konkurrence/lodtrækning. Det forløb godt, trods vejret.
• Winterwalk 2020/2021: Vi vil gerne ha det op at stå igen i år. Kasper spørger Morten ift
turledere. Betinna vil gerne være kontaktperson, ift sundhedstovholdere mm.
• Ekstra Qi Gong hold og ny yogatid: Vi vurderer ikke basis for ekstra Qi Gong hold. Vi
afventer Birgitta Marias tanker ift torsdage.
• Forespørgsel fra Værestedet i Them ift vores medvirken til etablering af yoga hold i
Them. Kirsten hører nærmere ift ønsket/behovet.
• Aktivitet: Line vil gerne stable ny aktivitet på benene. En dag ved middagstid. Kasper
hører nærmere.
4. Evt.
• Hvad gør vi med julefrokosten 2020?: Vi vil holde juleafslutning på Odden, med bål,
lave div. på bål. Aktivitetgruppen arbejder videre med indbydelse.
• Jørgen deltager i DGI´s ”Den gode velkomst og stærke fællesskaber” temaaften
mandag d. 26.10. Måske kan der være godt materiale for instruktører/medlemmer ift
værdigrundlag.
• Svømning ændres til torsdage kl 11.30-12.30.

•
•

Naturtræning er slut nu
Næste bestyrelsesmøde holdes 9.11 kl 16.15 i SPR
Referent: Kirsten Nørskov

