
 

 

Referat  

Bestyrelsesmøde den 27. februar 2020  

Deltagere: Ina, Pia, Inga, Solveig, Ulla, Kirsten  

Afbud: Aase, Trine, Gerda  

 

1 Velkomst v/Ina 

2 Godkendelse af dagsorden 

3 Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde – punkt 11 Aase har haft 

kontakt med Birka, og orienteret om mulighed for at søge støtte til uddannelse. Vi har ikke fået 

yderligere tilbage.  

4 Regnskab v/Solveig – kontoen udviser beholdning på kr. 138.933,93 heri er pengene fra 

Markedet på kr. 9.560 et flot resultat. Her er også indbetaling fra klubben i Vordingborg kr. 

5000, Ringsted kr. 5000 til brøndprojektet i Gambia. Ulla og Jeanette fik i forbindelse med 

rejsen i november 2019 hver et rejsetilskud på kr. 1000. Af beholdningen er forud afsat kr 60.000 

til uddeling når klubben bliver 60 år i 2023.  

5 Revideret extention strategi – FLOT extension strategi plan – kun en enkelt tilretning, og 

Extensionstrategi planen kan lægges på hjemmesiden. Flot arbejde.  

Vi har nogle gode nye emner i gang + 3 nye i forslag.  

Mette Tobiassen fra Odder, er villig til at fortsætte 2 år mere som regional extension.  

6 Planlægning af klubmøder   

➢ 09. juni 2020 – Vin og Vin, Ina har aftalt.  

➢ 08. september 2020 – bydelsmødre – Trine har aftalt  

➢ 6. oktober 2020 – fødselsdagsmøde, præsident skifte – vi vil bede vores 2 nye medlemmer 

Birgitte og Olga om at finde et sted, til at afholde mødet.  

➢ 10. november 2020- gruppe 3 Sundhed  

➢ 08. december 2020 – julemøde hos Rigmor 

➢ Januar 2021 – generalforsamling  

➢ Februar – gruppe 4 miljø  

➢ Forslag til mødeemner: Kraftvarmeværket, Engesvang Varmeværk, Affaldssorteringen.  



 
7 Projekter. Kl. 19.00 har Ina inviteret Dorte, som kommer og fortæller om ideer som kan måske 

bruges til en evt. projekt i Grønland – udsat da Dorte ikke var frisk og ikke deltog. Aase har 

fået en henvendelse fra Skanderborg klubben som RPD, om muligheden for at klubberne i 

Regionen kan samarbejde om Grønland. Skanderborg / Irma oplyser at Zonta er i gang, men det 

fremgår ikke af Zontas hjemmeside. Kirsten vil undersøge sagen til fællesmødet med Zonta den 

25.marts. Dorte inviteres til næste bestyrelsesmøde, sammen med veninden, der har kendskab til 

Grønland. Vi synes det er en god ide, at have et projekt i Grønland. Hvis der skal startes en klub 

vil vi ikke gøre det alene, det er for stor en opgave for vores klub. 

8 Studie legat til pige fra Silkeborg område – Birthe og Ina har udarbejdet forslag til oplæg til 

ansøgning, samt ansøgningsskema – vi gennemgik det fine forslag og havde lidt tilretning. Vi 

skal have budskabet om muligheden for at søge annonceret evt. i Ekstra Posten, Facebook m.m. 

Vi har penge til 2 legater, da pengene vi fik til fødselsdagen fra Birgit og Ole, er til uddannelse 

og pengene for vaccination må også gerne være til uddannelse eller støtte til lokale piger. Hvert 

legat f.eks. på kr. 10.000 – vi spørger klubben til marts mødet.  

9 Anden del af vandprojektet i Gambia – Vi drøftede projektet, nogle i klubben er måske ikke 

helt indstillet på, at vi fortsat støtter. Vi har nu allerede indsamlet kr. 10.000 fra andre klubber til 

projektet, prisen er kr. 45.000 for 2. afdeling. Andre klubber har meldt positivt tilbage Næstved 

har bevilget kr.10.000, Avedøre/Hvidovre har lovet kr. 3000 bl. a. Bogense, Ringkøbing, 

Lolland, Nykøbing Falster overvejer at give penge og er positive. Tilbuddet på kr. 45.000 er 

gældende frem til 1. marts. Klubberne i region 8, ville gerne overtage projektets 2. del, som deres 

Regions projekt, men det har vi ikke ønsket, vi har fastholdt at det er vores projekt, og at vi ikke 

vil afgive ejerskabet. Projektet er det største vi har, og vi vil gerne afslutte det. Vi mener derfor 

også at klubben skal give et bidrag hertil. Ulla, Ina, Solveig, Kirsten sagde ok til at Ulla giver 

klubben i Banjul besked om at gå i gang med 2. afdeling af projektet. Vi kan fortsat arbejde for 

at andre klubber støtter os i projektet. Betaling af anlægget skal først ske i november i 

forbindelse med Ullas besøg dernede. "Ingas holdning er, at vi burde have klubbens 

tilkendegivelse af accept af 2. del af vandprojektet før vi siger god for/accept af tilbuddet".  

Ina, tilbyder at oprette en indsamling på facebook til støtte for projektet, hvis det bliver 

nødvendigt. 

Ulla betaler selv resten af projektet hvis det bliver nødvendigt. 

Ina har fået en henvendelse fra en Soroptimistklub i Stockholm som skriver om, at de arbejder 

på at styrke klubben i Banjul, ved at prøve at få flere kandidater til klubben. Vi støtter ideen og 



 
vil gerne samarbejde om det. Stockholm klubben har sendt en projekt beskrivelse, som blev 

sendt til soroptimisterne i Banjul, og som Stockholm klubben synes var en god ide, hvis vi 

samarbejder sammen om på tværs. Ulla har læst Aases email, hvor hun har skrevet hendes 

meninger, om hvad der skal gøres og hvad der skal findes ud af. Vi blev enige om give Aase 

opgaven, som KPD, så hun kan kigge på det og kontakte klubben i Stockholm, for at høre 

nærmere om hvem organisationen, som ansøger er, og finde ud af regnskab m.m.  

Klubben i Stockholm har betalt en ung kvindes uddannelse kr. 8.000 for et år (får meget for 

pengene dernede) pigen er efterfølgende blevet medlem i klubben.  

Pigen på Skillcentret dumpede på grund af fravær, hun skal derfor gå om. Perioden for hende 

bliver derfor 4 år, klubbens pris er 1100 kr. pr. år – vi betaler max 4 år.  

10 Aktiviteter – Modeshow den 28. april gruppen arbejder på sagen. Pt har Katballe, Noa Mø, 

Helms taskebutik sagt ok. måske også Åskov. Rikke Harrits frisør ok.  

Herudover har vi aktiviteterne -blomster og gåtur.  

11 Kommunikationsplan – Inger S har lovet at skrive noget i forbindelse med 8. marts, vi skal 

også have noget med omkring modeshow. Herudover er der gang i arbejdet med video om 

hvorfor vi er Soroptimister.  Ina, fortæller overordnet om soroptimismen, Trine om uddannelse 

af piger, Birgitte om hvorfor hun blev soroptimist, Solveig om orange dage, Susanne om Nepal, 

Ulla om klima og Gambia. Gerda har lovet at læse korrektur og sprogrette, indslagene inden de 

bliver optaget. Formålet er synlighed og projektet forventes færdig til 1. juni.  

I forbindelse med synlighed – mulighed for at vi i Engesvang kan fortælle om klubbens 

projekter, vi får synlighed i ”Kulturens venner” og får en aften, hvor klubben kan fortælle – vi 

beder ikke om betaling for at ”underholde” men gerne bidrag til vores projekter. Ulla har 

allerede aftalt med Tina og Pedro om at komme og spille. (vi skal hente dem og måske betale ca. 

500 kr.) 

Vi snakkede om muligheden for at have venner tilknyttet klubben, de kan give et bidrag uden at 

være medlem – bare en form for økonomisk støtte – vi kan overveje muligheden, det ser ikke ud 

til at lovene giver adgang til det. Vi undersøger muligheden for at lave ”aktier” – Ulla 

undersøger mulighed/ 

12 Information fra unionspræsidenten om indsamlinger – Vigtigt at vi i forbindelse med 

arrangementer skriver at overskuddet går til at støtte projekter, der hjælper kvinder og piger. Vi 

skal ikke skrive noget om et bestemt projekt. I denne besked fra Unionspræsidenten fremgår det 



 
at vi kan have en mobilepay i klubberne uden gebyr, Solveig undersøger sagen. Indsamlinger – 

beskeden lægges på hjemmesiden. 

13 Scrapbogen. Karen spørger om vi skal fortsætte med at indsamle info/billeder til scrapbogen – 

Beth har lovet at overtage opgaven.  

14 Skal der bestilles/produceres nye soroptimist T-shirts? Ina beder Karen undersøge om prisen 

på 30 trøjer – i forskellige størrelser, som vi kan bruge ved behov.  

15 Eventuelt – Ulla bliver 70 år – besked til avisen  

Næste møde 19. maj kl. 18.30 hos Ulla.  

Ref. Kirsten  


