
IF Silkesind bestyrelsesmøde d. 8. november 2022 

 

1: Referat fra sidst:  

2: Nyt fra udvalg: 

- Økonomiudvalget:  

o Status – medlemstallet er desværre faldende og deres sendes en rykker ud for 

den seneste periode 

o Udmeldelsesprocedure – der er udarbejdet en mail og det fremgår nu også på 

vores hjemmeside! – kontakt til Morten. 

o Puljemidler fra Foreningspuljen – 8.000 er modtaget, så de ansøgte 

redskaber/rekvisitter bestilles straks. 

o Unge puljemidler kan bruges til danseevent – vi kontakter Marianne Eihilt om 

deltagelse på Idræts- og Motionsdag 2023  

 

- Aktivitets og arrangementsudvalget: 

o Dato for julefrokost – torsdag d. 15. december kl. 17-21 – Kaspar booker 

lokale og kontakter Cafe Arena for pris 

o Dato for workshop omkring Angst og Den Gode Velkomst – tirsdag d. 24. 

januar kl. 13-15 – Kaspar udarbejder en invitation! (obs Sundhedstovholdere)  

o Yogahold for unge – er kommet godt i gang! 

o Nye aktiviteter i 2023? 

▪ Disc Golf – forårstilbud 

▪ Floorball – nytårstilbud (inkl. pædagoger og andre studerende) – Kaspar 

undersøger muligheder for haltid 

 

- PR og frivillige udvalget: 

o Lene træder ud af udvalget – Morten har haft kontakt til Lene og accepteret 

hendes beslutning og takket for hendes store arbejde.  

o Anerkendelse – obs på lignende tilbud (Jysk Musik Teater) i forhold til frivillige 

tilbud – til julefrokost uddeler vi t-shirt! 

 

 



3: Indkomne forslag 

o Evaluering på Sindets Dag og Psykeltur 

▪ For lidt opbakning fra Psykiatriens Hus. Øvrige tilbud lukkes ned fra 

middag! – synlighed på forskellige medier! 

▪ Dagen kan godt slutte tidligere inklusiv Cykelløb 

o Winterwalking 

▪ Betina tilmelder os og alle gør sit for at rekruttere et par frivillige til 

holdet. Når invitationen foreligger skal det formidles ud til deltagere på 

forskellige platforme. 

 

4 Evt:  

• Næste bestyrelsesmøde 14. december 2022 

• Herefter trækker Camilla og Kim sig i en periode alt afhængig af hvordan det 

går med den kommende og lille ny? 

 

 


