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1. februar 2019 

 

Beretning – webmaster - 2017/2018 

Hjemmesidens mål er at være et sted på nettet, hvor vi skaber opmærksomhed om os 

(soroptimismen og vores klub) samt vores arbejde. Det er samtidigt et sted, hvor klubbens 

medlemmer kan hente informationer og viden samt selv bidrage med oplysninger. For at leve op 

til det er siden bygget op på 2 grundprincipper – før og efter login. Siden bliver løbende udbygget 

efter behov. Her er en status over indholdet 2017/2018: 

Øverst på siden kan man komme videre til SI, SI Europa, SI Danmark, Danske klubber, links og 

login. 

Hjemmesiden er inddelt i følgende faner 

Home – Hvem er vi? – Aktiviteter – Projekter – Donationer - Medlemmernes side  

Home 

2 topnyheder 

Om os SI Silkeborg 

Forskellige små nyheder 

Kalender 

Opdateringer  

Unionen faste bidrag bl.a.: Soroptima, SI Danmark nyhedsbreve,  SoroptiVoiceblog 

Hvem er vi 

Præsidentens velkomst 

Et foto af klubbens medlemmer 

Bestyrelse og øvrige poster 

Si Silkeborgs venskabsklubber 

Aktiviteter 

▪ Modeshows 
▪ Blomsterarrangementer 
▪ Bagagerumssalg og markeder 
▪ Foredrag og koncerter 
▪ Salg af saft og syltetøj 
▪ Virksomhedsbesøg 
▪ Ren by 
▪ Vores egen stand 
▪ Plant et træ 

 

http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/blomsterarrangementer-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/bagagerumssalg-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/foredrag-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/virksomhedsbesoeg-silkeborg
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Projekter 

• Etablering af vandledninger og vandtårne i landsbyen Kabekel i Gambia 

• Fodtøj til Moldova og Gambia 

• Integration og mentoring 

• International uddannelsesstøtte til piger og kvinder 

• Lokal uddannelsesstøtte til piger og kvinder 

• Medicin til kvindeklinik i Gambia 

• Rumænien-projekter 

• Sengelinned til hospital i Gambia   

• SOS-Børnebyerne      

• Ukraine-projekter 

• Vandledning til en familie i Gambia 

Afsluttede projekter 

• Flygtningefamilier, Silkeborg 

• Giv et smil - til børn i Moldova 

• Solstrålen, oprettelse af et børnehospice i Midtjylland 

• Støtte til familier med hjertesyge børn 

• Tusindfryd, Silkeborg 

• Varmt tøj til piger i Nepal 

Donationer 

• Donationer 2013-2014 

• Donationer 2014-2015 

• Donationer 2015-2016 

• Donationer 2016-2017 

• Donationer 2017-2018 

Medlemmernes side (efter login) 

▪ Medlemmer  
▪ Udvalg, grupper og funktioner i SI Silkeborg  
▪ Projektbeskrivelser og arbejdspapirer 
▪ Nyeste referater, indberetninger m.m. 
▪ Arkiv referater 
▪ SorOBS og dagsorden 
▪ Klubvejledninger  
▪ Fokusrapporter 
▪ Fotos, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018 
▪ Arkiv projekter, projektbeskrivelser og arbejdspapirer 
▪ Klubbens historie: 
▪           Klubbens præsidenter 

https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/flygtningefamilier-silkeborg
https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/giv-et-smil-til-boern-i-moldova-silkeborg
https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/solstraalen-oprettelse-af-et-boernehospice-i-midtjylland-silkeborg
https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/stoette-til-familier-med-hjertesyge-boern-silkeborg
https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/tusindfryd-silkeborg
https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/varm-toej-til-piger-i-nepal-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/medlemmer-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/projektbeskrivelser-og-arbejdspapirer-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/nyeste-referater-indberetninger-mm-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/arkiv-referater-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/sorobs-og-dagsorden-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/klubvejledninger-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/fokusraporter-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/fotos-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/arkiv-projekter-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/klubbens-historie-silkeborg
https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/klubbens-praesidenter-silkeborg-0
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▪           Foto historik 
▪           Begivenheder 
▪           SI historie generelt 
▪           2013 - 50 års jubilæum 

▪ Lidt af hvert 

Opdatering af hjemmesiden 

For at alle kan få et indtryk af en levende klub er det vigtigt, at vores hjemmesiden hele tiden er 
opdateret. At man på siden har let adgang til at se vores projekter, donationer, kommende 
arrangementer, hvem vi er samt billeder og nyheder fra vores klubliv. 

Alle i klubben kan bidrage til vores hjemmeside ved hurtigst muligt at sende nyt materiale til 
webmaster eller komme med gode og nye idéer. 

På landsmødet i maj vandt SI Silkeborg Best Practice Award 2018 for sin hjemmeside  

 

Det fine bevis 

 

/gerdakroghpedersen 

https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/foto-historik-silkeborg
https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/begivenheder-silkeborg-0
https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/si-historie-generelt-silkeborg
https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/2013-50-aars-jubilaeum-silkeborg
http://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/lidt-af-hvert-silkeborg-0

