
Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag d. 13. oktober 2021 

Til stede: Malene Otte, Kirsten Nørskov, Hanne Barckman, Inger Vilhelmsen og Kaspar G. Knudsen 

 

Dagsorden 

 

1: Referat fra sidst: 

 

2: Nyt fra udvalg: 

Økonomiudvalget:  

• Medlemsstatus følger næste gang, da der har været flere flytninger og udmeldinger. 

• Forslag fra bowling 

o Kirsten har lavet et budget og forslag til hvad de vil koste hvis foreningen betaler 

skoleje. Det blev herefter besluttet at vi betaler skoleje frem til nytår, hvorefter 

medlemmerne selv betaler.  

o Ydermere giver foreningen et tilskud på 175 kr. til deltagere på det kommende stævne i 

Bowlingstævne i Vejle. Dermed bliver der en egenbetaling på 100 kr. plus drikkelse og 

kørsel. 

Aktivitets og arrangementsudvalget:  

• Opsamling på Psykeltur og Verdens Mentale Sundhedsdag 

o Skøn dag med godt vejr, 40 deltagere og god stemning – vi gentager det igen næste år, 

da det er overkommeligt arrangement for den gode sag!  

 

• Dans – noget nyt? 

o Malene har lige en føler ude og sender en hilsen til Line (tidligere instruktør) om hendes 

situation, hvorefter vi tager næste skridt. Målet og ønsket er at starte op efter nytår, 

hvor vi så også vil lave en danseevent med Mads Vad om muligt? 

 

• Cirkeltræning – noget nyt? 

o Vi aftalte at kontakte Jan, for at høre om Christian fra PH Aktiv kunne være interesseret. 

Christian kom tilfældigvis forbi under mødet og han er desværre ikke interesseret. Der er 

en frivillig fra Mødestedet, som måske kunne være interesseret i at hjælpe til hvis og når 

vi får det op og køre igen. Målet er efter nytår, MEN vi mangler stadigvæk en instruktør, 

så gå gerne i tænkeboks og forhør Jer derude!  

 

• Yoga – ekstra hold om torsdagen? 

o Det blev beslutte at Malene skulle spørge Birgitte om opstart af ekstra hold om 

torsdagen fra uge 44. Malene har imellemtiden fået svar og det bliver først efter nytår, 

så vi skal lige have endnu et overblik over ventelisterne Annette. 

 

• Julefrokost 

o IF Silkesind afholder Julefrokost torsdag d. 2. december enten på Mødestedet eller 

Loungen oppe ved Jysk Arena. Sidstnævnte kan godt lade sig gøre mht. lokale men 

mangler lige svar fra Odd fra Cafe Arena. 

o Arrangementsudvalget mødes på tirsdag d. 19. oktober kl. 11.30 på Kaspars kontor for 

at aftale nærmere. Malene OBS på nyt tidspunkt! 



PR og frivillige udvalget:  

• Irene Pedersen (Cirkeltræning) 

o Vi afventer lige en instruktør, men Kaspar tager fat i Lene, som har fået henvendelsen. 

 

• Morten har sendt mail rundt omkring de frivilliges festdag, hvor foreningens frivillige kan få 

muligheden for at komme ind og se Drewsen-forestillingen næste fredag d. 22. oktober. 

Proceduren herfor står på invitationen, men da det er efter først til mølle princippet, er det 

måske allerede for sent? 

  

• Vi genoptog snakken fra sidst om at lave en ny video for IF Silkesind med et mål om at 

rekruttere nye medlemmer og frivillige. En video som kan afspilles på jobcentre biblioteker og i 

mødestedet mv. samt sociale medier. Vi opsøger mulige mediefolk til denne opgave og vi har 

tidligere fået bevilget midler hertil… 

 

3: Indkomne forslag 

• Mindfullness i Naturen 

o Hanne skriver til instruktøren og takker nej tak. Vi har tidliger haft diskusionen i 

bestyrelsen og afvist. Vedkommende henvises til Frivilligcentret og projektet ”Flere i 

Fællesskaber” 

 

• WinterWalking 

o Vi synes det er vigtigt at bakke op om disse gode initiaiver og aktiviteter, så Betina den 

arbejder du videre med. Kontakt evt. tidligere turledere herom! 

 

• Seniorfitness test 

o Enighed om at dette tilbud eller arrangement ikke er interessant eller relevant for IF 

Silkesind 

 

Referent: Kaspar Ginnerup Knudsen 

 

Efterårshilsner fra  

 


