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Årshjul for SI-Odder aktiviteter:  
2020-21 pr. 
01.10.20  

Aktiviteter, som SI-Odder har ansvar for                       Eksterne  

aktiviteter, som SI-Odder 
deltager i /bidrager til  

Januar  

6.1 Indemøde v KPD:  
Foredrag v. Berit 
Andersen, nyt medlem 
af centraletisk komitè og 
professor i 
screeningsundersøgelser 
3 min. v. Janne 

Februar  

3.2 Indemøde i Spektrum ved Udvalg for klubmøder:  

Ego-branche v. Anne Marie  
3 min.: Mette  

Marts  



3.3: Indemøde ved bestyrelsen:  

Egobranche oplæg v. Karen 

3 min. v. Helle  
De sidste detaljer vedr. jubilæum. 

6.3: 10 års jubilæums arrangement kl. 10-18 

8.3 Kvinders internationale kampdag i samarbejde med Biffen, som viser filmen ….?  
Salg af lilla sløjfer d. 7/3 kl. 10-12 ved Kvickly Arr: Eventudvalget  

April  

7.4 Udemøde/ Spektrum v. udvalg for klubmøder 

L & R ?  
 

 

Maj  
5.5 Indemøde ved Udvalg for klubmøder: Lille foredrag v/Eva Lagerberg, 
som er formand for Natteravnene i Odder (muligvis assisteret af endnu én 
af deres frivillige). Natteravnene, som er kendt for deres gule jakker, er en 
fast bestanddel af nattelivet i Odder midtby, og de har endelig fået deres 
egen afdeling for knap et år siden (febr. 2019).  

3 min. Susanne 

Juni  
3/6 Sommerudflugt: Sommermøde ved programudvalg  
Havnerundfart Århus Havn (guidet tur) - 1 time.  
Aarhus Halvmarathon 13.6, hvor vi hjælper i garderoben? 
Afklaring af DHL?  



Juli  
Fejring af SI`s 100 års jubilæum i Krakow 

August  

Kræmmermarked d 8.8 

DHL stafet d. 17.-19.8 praktisk hjælp/god indtjeningsmulighed 

September  

2.9 Indemøde ved KPD 
Ego-branche:  

Nedsættelse af ad-hoc udvalg:  
a) Livestreaming 
b) VitaPark julemarked  
a) juledekorationer  
 
3 min. v. Ulla 

Verdens bedste nyheder fredag d. 3/9 

Oktober  
Regionsmøde 

7.10.20 Generalforsamling,  

Status på faste udvalg og ad-hocgrupperne 
Hvad nåede vi ift de mål vi satte os?  
Årshjul  
Donationer 
 
 

 



November 
 
4.11.20 Udvalg for klubmøder  

Salg af juledekorationer  
Julemarked - fordeling af arbejdsopgaver 
Orange dage  

December  

2.12.20 Udvalg for klubmøder: Julemøde i 
Spektrum  

3 minutter v. Kirsten Aagaard 


