
 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i 

 

 

Soroptimist International Silkeborg 

Tirsdag den 12. marts 2019, kl. 18.30 på Svostrup Kro  
Svostrupvej 58, 8600 Silkeborg 

 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

 

2. Præsidenten for soroptimist år 2017/2018 aflægger beretning 

 

3. Kassereren aflægger regnskab for 2017/2018 og forelægger budget for 2019/2020 

 

Gennemgang af regnskab: side 2 – rettelse afsat i regnskabet 30.9.17 og ikke 16 – afsat 

til Ung pige på gymnasiet kr. 5000 til Ukraine kr. 4000 til Rumænien unge mødre kr. 

4000 og til Rumæniens gruppen i region 2 kr. 4000 

Forbrugt i perioden under passiver er forbrugt i Gambia. 

Vi får pengene vedr. arrangementet med Lone Træholt kr. 2887,70 fra Unionen 

 

4.   Beretning fra klubbens KPD, KAPD, projektgrupper og komiteer 

• KPD/KAPD  

• Extention udvalg 

• PR-udvalg 

• Webmaster 

• Facebook 

• Venskabsklubber 

• SOS-børnebyerne 

• Gambia projekter 

• Ukrainesudvalget  

• Rumæniensudvalget  

• Bedstemorordning  

• Lokal studiestøtte 

 

    5. Valg af bestyrelse og klubmester 

a. præsident Ina  – ikke på valg 

b. vicepræsident Trine – ikke på valg 

c. klubsekretær Kirsten – ikke på valg 

d. kasserer Solveig – ikke på valg  

e. bestyrel. medlem Birthe – på valg, kan ikke genvælges   

f. suppleant, 1 år, Inga – på valg, kan ikke genvælges  

g. klubmester Pia-nan – ikke på valg 



 

 

  

6. Valg af repræsentant og suppleant til Danmarksunionen 

a. repræsentant Ina  – ikke på valg          

b. repræsent. Solveig – på valg, kan genvælges for 2 år 

c. suppl. Trine  – ikke på valg  

d. suppl. Beth  – på valg, kan genvælges for 2 år  

 

7. Valg af KPD og KAPD 

a. KPD Karen  – på valg, kan ikke genvælges 

b. KAPD Aase   – ikke på valg 

 

8. Extension 

a. Jeanette F.  – ikke på valg, ønsker at udtræde   

b. Ina  – ikke på valg 

c. Birthe  – på valg, kan ikke genvælges  

 

9. Valg af revisor og revisor suppleant: 

a. Revisor Marianne – på valg, kan genvælges 

b. Rev. suppl. Dorte – ikke på valg 

 

10. Fastsættelse af Kontingent Bestyrelsens forslag: Uændret 

 

11. Indkomne forslag 

             Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen 

             

12. Evt. supplerende kommentarer til de skriftlige gruppeberetninger 

 

13. Eventuelt  

      SI Silkeborg klubmøde i februar rykkes en uge frem p.g.af skolernes vinterferie. 

             Det vil sige, mødet rykkes til første tirsdag i måneden, altså den 4. februar 2020.  
 

 
NB: Forslag til bemanding af de ledige hverv, samt forslag, der ønskes behandlet på generalfor-

samlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

  

 

 


