
Hej alle 

Referat bestyrelsesmøde d. 31.1.23 IF Silkesind 

 

1: Referat fra sidst:  

Intet at bemærke. 

Tilstede: Malene, Kaspar og Hanne 

Afbud: Betina 

 

2: Nyt fra udvalg: 

- Økonomiudvalget:  

Nicolai har lavet årsregnskab, der er underskud 2022, men vi har en god egenkapital. Når 

regnskabet er modtaget sendes det til bestyrelsen 

 

- Aktivitets og arrangementsudvalget: 

o Opsamling på Workshop 

Tilbagemeldinger, det var rigtig godt med oplæg. Godt at samle frivillige og instruktører til 

fælles emne. Godt der ikke var så mange, så var det let at stille spørgsmål. 

Plan: Vi gentager det en gang i efteråret.  

         Kaspar sender Camilla´s oplæg og hans eget oplæg til vores instruktører (Birgitta Maria, 

Birgitte og Line)        

Skal nye instruktører have en pjece med de forventninger vi har til instruktører? Ja vi bruger 

Kaspars oplæg som udgangspunkt til en folder. 

 

o Nye aktiviteter i 2023? 

▪ Disc Golf – forårstilbud 

Disc Golf starter, når vejret bliver bedre. 

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

undersøger muligheder for haltid 

Der er undersøgt haltider, Kaspar prøver 3 gange (d. 17., 24. og 31.03) inden påske for at se 

om det kan blive en ny aktivitet, er der tilslutning. Fredag kl. 13.30 – 14.30 i Jysk Arena hal B 

Vurdering om det skal startes i forbindelse med Trivsels- og motionsdag. 

 

Kaspar og Malene laver nyt opslag som sendes ud i slutningen af februar / start marts sammen 

med invitation til Trivsels- og motionsdagen. Ser på det i uge 6. 

Trivsels- og motionsdagen bliver d. 27.04.23 

 

o Danseevent? 

Kaspar og Malene laver et udkast, som sendes til Marianne Eihilt og Mads Vad, så håber vi at 

en af dem giver et godt tilbud. 

 

 

Kaspar kan skaffe billetter til Silkeborg / Voel mod København håndbold d. 07.03.23 

 

- PR og frivillige udvalget: 

o Nye i bestyrelsen? 

Udsættes til næste møde 

 

3: Indkomne forslag 

 

- Trivsel- og Motionsdag 

Se under punkt 2, aktivitets- og arrangementsudvalget 

 

4 Evt:  

• Næste bestyrelsesmøde? 

Skal holdes i marts onsdag d. 08.03.23 kl. 16.15 i Psykiatriens Hus 



 

 

Venlig hilsen 
 
Kaspar Ginnerup Knudsen 
 


