
Præsidentens beretning på generalforsamlingen i januar 2020 
for perioden 2018-19 

 

Om projekter 

I 2018-2019, har vi fortsat arbejdet med vores tidligere projekter og vi har støttet SI, samt Unionsprojekter 

og initiativer: 

• Uddannelsesstøtte for ubemidlede unge kvinder i Silkeborg Kommune. I november 2018, blev vi 

inviteret til Silkeborg Gymnasiums generalforsamling for at fortælle om vores organisation og 

formålet med at støtte Silkeborg Gymnasium. Birthe og jeg var tilstede. Birthe har holdt et indlæg 

om vores organisation og nogle af projekterne. Vi har også haft mulighed for at dele nogle af vores 

soroptimist brochurer ud (Birthe er tovholder). 

• På internationalt plan, har vi uddannelsesprojekter i Gambia: SOS Børnebyerne, hvor vi støtter 2 

piger i børnebyen Bakoteh (med Dorte som tovholder); Skolegang for 1 pige i Kambujeh; Skolegang 

for 1 pige på Skagen Skolen; 1 ung kvinde på Skills Center, (med Ulla som tovholder).  

• Vandprojektet i Gambia, som er et samarbejde mellem vores klub og Soroptimisterne i Banjul, samt 

støtte fra fem andre danske soroptimistklubber.  Den første del af projektet - 3 vandtårne og 1 km 

lang vandledning med tilhørende vandhaner, blev afsluttet i november 2018, hvor Jeanette og Ulla 

var til stede. I september 2018 deltog Ulla og jeg i et møde i Region 8, for at fortælle om den 2. del 

af vandprojektet, som kan blive til virkelighed hvis vi finder midler til det. (Ulla er tovholder) 

• Vi deltager fortsat i Ukraine- og Rumæniensudvalgene og vi har støttet de projekter som blev valgt 

af udvalget (hvor hhv. Hanne og Dorte deltager i Ukraineudvalget og Kirsten og Inger i 

Rumæniensudvalget).  

• Vores bedstemorordning projekt kører Kirsten fortsat. 

• Vi har fortsat støttet piger i Gambia ved at donere fodtøj som Dorte og Ulla henter fra de lokale 

skobutikker (Ulla er tovholder).   

• I december 2018, har vi fortsat støttet SI Præsidents Appeal, som i perioden har været: Women 

Water and Leadership.  

• Sammen med andre klubber i Danmark, har vi støttet Danmarks-indsamlingen 2019, som har samlet 

ind til verdens udsatte piger. De danske soroptimister har doneret 100000 kr.  

• Vi har støttet sundhedsklinikken i landsbyen Sambyan, Gambia med 15000 kr., midler som vores klub 

har modtaget af Jubilæumsfonden som resultat af ansøgning af fonde. (tovholder Ulla og Ina).  

• Derudover støtter vi hvert år Moving the World to End Hunger (Skolebespisning i Burkina Faso). 

• I samarbejde med Farstad Briller, har vi støttet SI Athenes (København) projekt om briller til Africa. 

(Ulla er tovholder) 

• Vi har indsamlet sengelinned, håndklæder og gardiner, som blev i september 2019 sendt til Gambia 

for at støtte SI Banjuls hospital projekt (tovholder er Ulla) 

• Vi har deltaget i Orange dage kampagnen ”Stop vold mod kvinder”, hvor vi har været med til at gøre 

opmærksom på, at vold mod kvinder stadig er et problem som begrænser mange kvinder at udnytte 

deres rettigheder (tovholder er Ina). 

• I starten af oktober 2019 har vi i samarbejde med biblioteket organiseret en samtalesalon om klimaet 

(tovholder er Aase og Solveig). 

KPD/KAPD udvalget har i perioden indberettet 9 fokusrapporter og deltaget i 2 KPD regionale møder.  

 



Om aktiviteter/arrangementer 

I løbet af soroptimiståret har vi været meget aktive med at organisere og være med til forskellige 

arrangementer og initiativer, hvor vi har brugt tid på at mødes i arbejdsgrupper, planlægge, forberede, 

kommunikere, tage kontakt til forskellige personer/organisationer/myndigheder, lave og sende 

artikler/annoncer til aviser, lave og dele plakater, bage kager, skaffe gaver til lotterier, lave dekorationer.   

Blomsterarrangementet, Hold byen ren, Marked i Lunden sammensat indbragte ca. 29.000 kr. Vi har tjent 

penge på Influenzavaccination, Diabetesforeningenslodder, Moving the world gåtur, juledekorationer, salg 

af mad, fuglefoder, kaffe/kage.  

 

Om klubmøder 

Vi har holdt 10 spænderne klubmøder, hvor vi blandt andet har: 

• Lyttet til 2 Egoforedrag: ved Inga i oktober 2018 og Maria i marts 2019; 

• Har været på virksomhedsbesøg i Jyske bank;  

• Optaget 2 nye klubmedlemmer Vibbe og Susanne; 

• Har haft oplæg om Tubas arbejde ved Maria, psykolog hos Tuba; oplæg om SNLA Luise, deltager i 

SNLA i Rørås i Norge, oplæg ved Mette som studerer internationale relationer og har arbejdet som 

politisk praktikant på den danske ambassade i Indien;  

• Vi har talt om Databeskyttelsesforordning og vi har haft mange spænderne og interessante 3 min. og 

3 min. job;  

• Derudover, har Susanne fortalt om sit koordinatorjob i sundhedsprojektet Nepal; Gerda, som er 

vores webadministrator, har vist og fortalt om vores hjemmeside; Ulla og Jeanette har fortalt om 

rejsen i Gambia; Dorte har informeret om Ukraine projekter og jeg har fortalt om min deltagelse ved 

CSW63 i New York. Listen er lang, da vi altid ved vores klubmøder har på dagsorden informationer 

fra KPD/KAPD, Extention, projektgrupper etc.  

  

Om venskabsmøder og rejser 

Vi har deltaget i to fantastiske venskabsmøder: I maj 2019 i Kalmar, Sverige og i september i Ludinghausen, 

Tyskland.  

Jeanette og Ulla har været i Gambia, hvor de har arbejdet med vores projekter og hvor de har haft møde med 

Banjul soroptimistklubben.  

Jeg har deltaget i CSW63 i New York som medlem af den danske regeringsdelegation og repræsentant for 

soroptimisterne i Danmark.  

 

Extention udvalget  

Extention udvalget har fortsat haft fokus på at finde nye medlemmer til vores klub og på medlemmernes 

trivsel. Der er blevet holdt 5 extention møder, de har deltaget i 2 regionale møder og har holdt intro/info og 

trivsel møder med de nye medlemmer.  

 



Diverse 

• Bestyrelsen har holdt 3 bestyrelsesmøder 

• Vi har deltaget i L&R mødet i Middelfart og i Regional mødet i Aarhus 

• Vi har to grupper af frivillige fra klubben, som er besøgsvenner for Jeanette og Rigmor.  

• Vores hjemmeside er altid opdateret af vores dygtig webmaster Gerda. Vi kan finde alle referater og 

alt relevant information på vores hjemmeside.  

• I januar 2019 ansøgte vi om SI Europas Best Practice Awards. Desværre vandt vi ikke, men vi er stolte 

over at have været med.  

• Jeg har besøgt Skanderborg klubben, hvor jeg har holdt et oplæg om CSW63, Moldova og Orange 

dage. Jeg har holdt oplæg om soroptimister og vores klub for Garderforeningens medlemmers 

hustruer i Silkeborg og et oplæg om at være soroptimist til potentielle medlemmer og deres gæster 

hos den nye kommende international klub i Herning. 

• PR-gruppen og andre medlemmer har flittig skrevet og sendt forskellige artikler og billeder om vores 

arrangementer og aktiviteter til aviserne. Så vores klub blev flere gange nævnt i Ekstraposten og 

Midtjylland Avis og det har givet synlighed.  

Jeg synes derfor, at vi kan kalde 2018-19 for et rigtigt godt soroptimistår for vores klub. Der er en helt 

fantastisk energi i vores klub med dejlige, aktive og samarbejdsvilje kvinder. Tusind tak for jeres indsats og 

for jeres måde at være på.   

 

          Ina Dorfman 

          Præsident  

          14.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 


