
 

  

Referat   

Bestyrelsesmøde den 20. august 2020 kl. 18.30 i Medborgerhuset 

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

Afbud: Gerda, Trine og Pia. 

1  Velkomst v/Ina 

2  Godkendelse af dagsorden – ok 

3 Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde – godt at vi fik 

afviklet generalforsamling i januar måned. Punkt 9 – alle pengene til 2. del af 

vandprojektet i Gambia er indsamlet. Punkt 12 – Solveig arbejder på at få oprettet 

mobilpay, uden vi skal betale alle mulige gebyrer.  

4 Regnskab v/Solveig – Kontoen udviser d.d. en saldo på kr. 175.081 og kassen 500 kr.  

Heraf til Gambia 57.022. vi skal også trække kr. 60.000 fra vi har afsat til jubilæet.  

Ukraine bevilget kr. 5.000 

5 L/R mødet i september – Vi gennemgik det der skal komme til afstemning: forslag fra 

Brande om ændring for valg til FU – vi vil helst bevare den nuværende med regions vis 

– hvis det ikke er muligt at besætte posterne, kan det udbydes til andre interesserede. 

Evt. 2 regioner kan gå sammen.  

Forslag fra Vejle – tekstændring Vi mener at de, som er blevet soroptimist skal have lov 

til at blive overflyttet ved nedlukning af klub og også overflyttes. Aase har foreslået Else 

Lycking og Karen Teglgård at man gerne må være KPD i 3 perioder, da hun oplever 

stor udskiftning, og når KPD’ erne mødes, skal der startes forfra igen – for lidt 

fremskridt! 

6 Planlægning af klubmøder  -  september mødet, vi besluttede at vi ikke skal spise 

sammen, kun kaffe og kage (corona – forsigtighed). Bydelsmødre Zeljke har lovet at 

melde tilbage, om hun kan komme. Forslag til anden aktivitet – arrangement med 

Uddannelse, Marianne om det grønlandske Hus i Aarhus, eller evt. en fra Frivillig 

centret.  

Oktober – fødselsdagsfejring – jubilæum Hanne 50 år. Pia- nan aftaler spisested – 

sikkert Signesminde. 



 
November – sundhedsgruppen beslutter om de kan blive klar, har endnu ikke haft møde 

ellers kan miljøgruppen måske overtage.  

December hos Rigmor – eller ?? måske et sted med mere plads. Lunden ikke ledig – 

bestilt Medborgerhuset 

Januar generalforsamling – hvor Lunden ikke ledig – bestilt Medborgerhuset.  

Februar – i Medborgerhuset – sundhed eller miljøgruppen.  

7  Projekter – Ukraine søger til flere gode projekter. Rumænien er lidt stille for tiden, vi 

håber det kommer i gang igen, efter udskiftning af Unionspræsident.  

Banjul – 2. del af vandforsyningen vil iflg. klubben begynde i oktober. Pengene står her i 

klubben indtil arbejdet er gennemført og Ulla kan rejse ned med pengene. I Gambia 

lukker områderne om sig selv, for at passe på i corona situationen. 2 personer fra 

klubben inviteres til Danmark, vi betaler for ophold og soroptimisterne betaler selv for 

rejsen. Planen er at Soroptimisterne fra Banjul skal rundt i DK for at fortælle om vand 

projektet. Vi kan overveje at klubben betaler den ene billet. Aktie indtægter fra 

Engesvang arrangementet kan evt. bruges til afdrag på gælden for 1. del af 

vandledningen.  Fodtøj til Gambia står hos Karen – tak for det.  

8 Aktiviteter – gåtur den 30. august, blomsterarrangement 11. november Lunden er 

bestilt – her må være 100. Modeshow den 7. april i Lunden. Orange dage i november. 

(forhør på sept. Mødet om nogen vil være med i planlægningen) Marked 7. marts.  

9 Kommunikationsplan – billeder og tekst fra gåtur, samt cyklisterne til Gerda og gerne 

avisen. Hanne’ s 50 års jubilæum – Hanne ønsker ikke omtale. Orange dage, marked 

og blomsterarr.  

10 Extention – arbejdsgruppen har planlagt arrangement i Kulturhuset i Engesvang den 

17. september kl. 19. Lokalet kan rumme 60 personer. Pedro har lovet at spille – vi 

betaler kr. 1.000. Det har været stille i denne periode, dog har extension haft kontakt til 

evt. kommende medlemmer – 8 piger. Video optagelserne er Ina godt i gang med.  

11 KPD – Aase har mødtes med RPD’ erne  – her manglede opfølgning på det de havde 

aftalt på sidste møde – øv. I DK var der i 2019 indberettet 58 focusrapporter i 2020 er 

det kun blevet til 46, heraf 30 i region 2 i Silkeborg 7. Ulla og Aase mødes for at skrive 

projektbeskrivelse på vandledning 2. Sluttelig skal der udarbejdes en focusrapport.  



 
12 SI 100 år jubilæum – udsat Inger og Ina er med i en gruppe for planlægning. Evt. 

uddeling af legat til unge kvinder. Evt. plante træ. LR 2022 Solveig og Kirsten er med.  

13 Soroptimist cyklisterne fra Vejle – Solveig har sendt info rundt, og opfordret 

klubmedlemmerne til at modtage dem på Dybbølvej den 26. august. Her kommer 4 

soroptimister og overnatter.  

14 Eventuelt 

15 Dato til næste bestyrelsesmøde – 14. september kl.19 for gammel og ny bestyrelse. 

Ref. Kirsten  

 


