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Ny bestyrelse i Idrætsrådet
Idrætsrådet i
Silkeborg Kommune
Silkeborg Sportscenter
Århusvej 45
8600 Silkeborg
www.idraet-silkeborg.dk
mail@idraet-silkeborrg.dk

På Repræsentantskabsmødet den 4. marts 2019
skete der en udskiftning i Idrætsrådets bestyrelse.
Erik Isager, Ejvind Svejstrup og Vibeke Degn trak sig
fra bestyrelsen.

Forretningsfører
Eigil Rasmussen
Tlf.:6091 2333
mail@idraet-silkeborg.dk

Idrætsrådet vil gerne takke de afgående
bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i
Idrætsrådet og byder samtidig velkommen til de
nye bestyrelsesmedlemmer.

Formand
René Maretti
Tlf.: 2462 6515
formand@idraet-silkeborg.dk

Nyvalgt blev i stedet Hans Henrik Hansen fra SMT,
Søren Warburg fra HA 85 og Malene Bruun
Kristensen fra Silkeborg Squash Klub.

Bestyrelsens beretning for 2018, Idrætsrådets
regnskab samt referat fra Repræsentantskabsmødet
kan ses på Idrætsrådets hjemmeside:
www.idraet-silkeborg.dk

Indkaldelse til ekstraordinært
Repræsentantskabsmøde i Idrætsrådet.
På det Idrætsrådets ordinære
Repræsentantskabsmøde den 4. marts havde
bestyrelsen fremsat forslag til nye vedtægter.
Forslaget kunne ikke vedtages på mødet, da der
ikke var det antal fremmødte som de nuværende
vedtægter kræver.
Der indkaldes derfor til ekstraordinært
Repræsentantskabsmøde mandag den 8. april 2019
kl. 17:00 i Silkeborg Sportscenter med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen omkring nye
vedtægter for idrætsrådet (de nye
vedtægter blev gennemgået på det
ordinære Repræsentantskabsmøde)
3. Eventuelt

Følg U17-landsholdets vej til EM på Jysk Park:
U17 EM KVALIFIKATION I SILKEBORG
I perioden fra 21.-27. marts skal Danmarks U17-herelandshold i fodbold spille EM kvalifikation på Silkeborg
stadion (Jysk Park). I den anledning håber DBU og Silkeborg kommune på, at så mange som muligt vil
påklæde sig de røde/hvide farver, tage klaphattene på og sidde klar på tribunerne for at heppe på de
danske drenge. Der er gratis adgang til stadion, så kom og få en fed oplevelse sammen med Danmarks U17
landshold. Foruden Danmark deltager også England, Schweiz og Kroatien.

Indløbsbørn:
Kender I nogen fodboldglade drenge og piger, som altid har haft en drøm om at løbe ind på stadion sammen
med landsholdet, så har de nu chance. DBU søger indløbsbørn i alderen 6-10 år, som sammen med
landsholdsspilleren løber ind på stadion og synger nationalsangen forud for kampstart.
Meld tilbage til Idrætskonsulent Louise Wernblad: louiseflindt.wernblad@silkeborg.dk

Tilmelding og billetter:
Da der er gratis adgang til kampene får I ikke udleveret billetter forud for kampen. Men vi vil gerne vide ca.
hvor mange der kommer, så giv en tilbagemelding til Louise Wernblad: louiseflindt.vernblad@silkeborg.dk

Ny Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik
Herved invitation til arrangement, hvor der i fællesskab drøftes muligheder og perspektiver for at give
inspiration til politikken.
Arrangementet finder sted 28. marts 2019 kl. 16.30-19.00 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600
Silkeborg. Se programmet for dagen nedenfor.
Tilmelding kræves af hensyn til forplejning og kan ske til prda@silkeborg.dk eller 29 35 73 69 senest 25.
marts 2019.

