
Kvittering for afrapportering, Lokalforeningspuljen - tilskud modtaget 
2021. 
 
Du videresendte denne meddelelse den Søn 13-11-2022 20:02 
Du videresendte denne meddelelse den Søn 13-11-2022 20:02 

I 
ISOBRO <isobro@isobro.dk> 

 
 
 
 

Til: 
 Dig 

Søn 13-11-2022 19:30 

 

Vi har modtaget din afrapportering og herunder finder du de indtastede oplysninger. 
 
Kontakt os hurtigst muligt ved eventuelle justeringer. 
 
 
Med venlig hilsen 
ISOBRO 
 
Anne Trost-Tryck                 Poul-Erik Petersen 
Tlf. 31 20 95 68                    Tlf. 40 46 68 89 
  

-- Indsendte oplysninger -- 

Sagsnummer 
4891120 
 
Lokalforening 
Soroptimist International Nyborg 
 
Landsorganisation 
Soroptimist International Danmark 
 
Gennemført aktivitet 
Inspirationsmøder for potentielle nye medlemmer - oplæg om foreningens arbejde. 
 
Tidsramme for aktiviteten 
Forår 2022 - Efterår 2022 
 
Sted for aktiviteten 
Nyborg by. 
 
Antal deltagere i aktiviteten 
50 
 
Udgifter i alt (inkl. tilskud) 
7.316kr. 
 



Effekt for målgruppen 
Der er gennemført flere aktiviteter for målgruppen, kvinder der interesserer sig for kvinder og pigers forhold. Aktiviteterne 
samlede i første omgang ca 25 interesserede, der mødte klubbens medlemmer og hørte om det at være Soroptimist. 
Ved de følgende arrangementer med henblik på medlemsskab var antallet reduceret, men vi har som forening fortsat 
god kontakt til en række af de potentielle nye medlemmer. De følger vores aktiviteter, er interesserede i at høre nyt og 
deltager af og til i de aktiviteter, vi gennemfører om enten kvinder eller pigers forhold eller aktiviteter, der indsamler 
midler der skal forbedre disse forhold. 
 
 
Betydning for lokalforeningen og dens fremtidige virke 
Støtten fra ISOBRO Lokalforeningspulje har bidraget til at vi er blevet mere synlige i lokalsamfundet og dette er 
afgørende for, hvordan vi kan konsolidere os i de lokale miljøer for frivilligt arbejde med henblik på at styrke vores 
mission. 
 
Evt. opfølgning / noter 
Igennem vores udvalg for extention vil vi vedblive med at understøtte kontakten til de potentielle medlemmer og andre 
interesserede i vores frivillige foreningsarbejde. 
 
-- Kontaktperson 
 
Navn 
Kirsten Torpe 
 
Telefon / mobil 
21204971 
 
E-mail 
kirstentorpe@outlook.com 

 
 


