
 Brande Soroptimistklub 

 

Referat fra klubmøde den 11.09. 2014 
i Brande Golfklub. 

 
 

 
Afbud Bodil, Birthe, Helle B, Jette, Lene, Anni, Marianne og Gitte. 

For sent: Britt, Sigrid, Mette D, Kirsten H, Lotte S. 

 

OBS 

Fremover skal afbud til Nina ske pr. SMS 40413530 

Sang  

 

Fødselsdagssang.  

 

Spisning 

 

 

Præsidentskifte 

udgik 

 

 

Regionsmødet 

 

 

Donation 

 

 

 

 

AIDS 

Vi fik lækkert mad fra golfklubbens ”Cafe’ 19”, og snakken gik livligt 

så det ikke kunne høres, at vi kun var 14 piger.  

 

Kirsten måtte melde afbud og Helle overtog informationen. 

Ceremonien med præsidentskifte må finde sted på et senere 

tidspunkt. 

 

Helle mindede om regionsmødet i Odder den 25.10.14. Deltagerpris 

er 250 kr. Tilbagemelding om deltagelse til Helle inden 25.09.14 

 

Donationen til hospitalsklovnene rykkes lidt, da den endelige 

godkendelse af regnskabet fra FU ikke foreligger endnu.  

Der vil være ca. 30.000 kr. til rådighed og der skal være PR i den 

forbindelse også gerne i Soroptima.   

 

Indsamling finder sted lørdag den 29.11.14 ved Kvickly. 

Tove og Kis er ”tovholdere” og der skal bruges 5 – 6 personer. 

 

Overlevering til 

næste Landsmøde 

 

 

  

 

 

 

Kis orienterede om ”overleveringsmødet” med Esbjerg. Det var et 

fint møde og alle mapper og hvad der kunne have interesse for dem 

blev afleveret. Esbjerg er velkommen til at kontakte os for evt. råd. 

 

Landsmødet i år 2016 er jo Bornholm og som formentlig den sidste 

klub på samme måde vil blive Odder. Herefter er vi ”rundt” og der 

skal ske nytænkning omkring hvordan det kan afvikles i fremtiden. 

  

3 minutter 

v/Lisbeth B.H. 

 

Lisbeth’s 3 min. der blev lidt længere – Tankerne gik tilbage til den 

11.09.01 – altså for nu 13 år siden, hvor over 3.000 mennesker 

blev dræbt.  

Tanker om anderledestænkende mennesker – om os og dem – 

ytringsfrihed. 

Tanker helt tilbage til hekse og andre udstødte. 

TIL EFTERTANKE.  Lisbeths 3 min vedlægges om fil. 

   

Hjemmeside 

 

 

 

 

 

Lisbeth og Linette har lavet et stort arbejde med at få vores 

hjemmeside ”op at stå” – de har fået undervisning af webmaster 

Birgit Madsen fra Århus. Ønsket er at hjemmesiden bl.a. skal være 

enkel, overskuelig og læsevenlig. 

 

Vi skal alle have vores personlige kode til at komme ind på 

medlemmernes side som skal være vores mailadr. + kode vi selv 

bestemmer.  

 

Vi fik en gennemgang af hjemmesiden og gode ideer modtages 



gerne. 

 

Vi skal have opdateret billederne af os alle. 

 

Lisbeth minder om den mail vi har fået den 13.03.14 fra 

landssekretæren.  

 

NYE GRUPPER 

 

Januar 2015 til 

Juni 2016 

Der har været afholdt inspirationsmøde for medlemmer af KPD, 

KAPD + præsidenter den 28.08.14.  

 

Hanne orienterer om, at der er lavet nye grupper til at varetage de 

strategimål der vedtaget for årene 2011-2015. 

Hanne oplyser hvem der er kommet i de forskellige hold – der er 

som sidst 6 hold i alt. DER VEDLÆGGES FIL MED ALLE 

GRUPPER. 

Hvert hold modtog en kuvert med alle praktiske oplysninger + bold. 

En repræsentant fra hvert hold trak et emne – og herefter trak 

hvert hold en dato for afviklingen.  

 

Gruppens medlemmer skal lige som sidst, skiftes til at have 

”bolden” og bestemme hvornår og hvordan gruppen samles samt 

hvad indholdet i sammenkomsten skal være. 

 

Gruppens opgaver: 

A. Hvert gruppemedlem skal en gang i forløbet samle de øvrige 

medlemmer til en sammenkomst. 

B. Gruppen skal arrangere et almindeligt klubmøde i 

tidsintervallet januar 2015 – juni 2016. 

C. Gruppen skal (når sammenkomsten muliggør det) søge lidt 

på vores egen hjemmeside og de andre ”spændende”  

oplysninger om SOR, som ligger i IT systemet. Herunder 

finde frem til hvor og hvordan FOKUSRAPPORTERNE 

udfyldes. (brugernavn hertil: SIE og kode: genova. 

  

Extension 

 

VIGTIGT at læse 

Kort frist 

Lisbeth P. orienterer om, at gruppen nu har lavet en plan for 

optagelse af nye medlemmer i 2014 – 2015. 

 

Udkast til planen udleveres sammen med en informationsfolder om 

Brande Soroptimistklub som er nem og overskuelig. 

Begge dele bliver fremsendt som fil til alle medlemmer af 

Lisbeth B.H. – kommer også på hjemmesiden. 

 

Vi skal meget gerne have 10 mulige emner – hvoraf vi så håber 5-6 

af pigerne siger ja til at blive medlemmer. Vi vil ikke hænge os 

særlig meget i erhvervskategorien, men vi vil til gengæld gerne 

have at pigerne ikke ”har for gamle fødselsdatoer”. 

 

Diverse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla minder os om deltagelse i arrangement sammen med Hotel 

Dalgas den 26.09.14.  

Vi skal forsøge at få venner og bekendte til at deltage i den gode 

sags tjeneste og samtidig få en rigtig hyggelig aften. 

Der vil komme annonce samt PR i Brande Bladet. 

Overskuddet skal deles mellem Helens børnehjem i Kisumu og Ilse 

Christensens bogkasseprojekt i Nairobi. 

   

Ulla oplyser endvidere at der nu er købt billetter til rejsen til Kenya i 

januar måned 15 – deltagere er: Ulla, Sigrid, Tove og Jette.  

 



 

Næste møde 

OBS  

ændret mødedato 

Torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.00 

Besøg på Ørbæklund 

 

Afbud senest mandagen før til  

 

Nina Pedersen, SMS til tlf. 40413530 

 

Reff. Lis 

 

  

  

 
 

 


