
 

 

Referat   

Bestyrelsesmøde den 14. september 2020 i Medborgerhuset 

Deltager: Ina, Solveig, Inger, Inga, Gerda, Aase, Ulla og Kirsten  

Afbud: Birgitte og Trine.  

1  Velkomst v/Ina – til ny og gammel bestyrelse.  

2 Godkendelse af dagsorden – tilføjelse Hjemmeside – nr. 4.1 

3 Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde – med hensyn til 

lokaler, kan det nye medborgerhus v/Nordre skole måske bruges. Forplejning bestilles 

ved huset@sterk.dk . Her er mødelokaler til 16 personer, foredragssal til 40 pers. 

Orange Dag bliver den 5. dec. – liste rundt til oktober mødet. KPD gruppen i Regionen 

mødes den 20. okt., det vil være fint, hvis fælles dato i Regionen for Orange Dag.  

4 Regnskab v/Solveig - Kontoudtog fra banken rundsendt saldo kr. 175000. Bevilget 60t 

til Jubilæum i 2013, 57t til vandprojektet i Gambia, 5t til Ukraine, 5 t til Moving the world. 

1t til Mobilpay oprettelse. Ca. 47 t tilbage.  

4.1.  Hjemmeside – Gerda har forsøgt flere gange at få oplysninger fra Else Lücking, 

det har   været meget begrænset, og bestemt ikke oplysende. Hjemmesiden vi har nu 

understøttes ikke mere, vi skal derfor have en ny udbyder, og et nyt system. Det vil give 

meget ekstra arbejde. Det meste skal sikkert opdateres igen, næsten intet bliver 

overført. Referater for 5 år ligger på Hjemmesiden. Der vil blive arrangeret kurser. Det 

er en TRÆLS situation, vi må håbe det næste bliver godt.  

5 Planlægning af klubmøder – November mødet afgøres af sundhedsgruppen den 16. 

sept. Måske skal de vente til senere, bytte med en anden gruppe.  

Lokalebookninger i Medborgerhuset, vi skal huske at afbestille, hvis vi ikke 

benytter lokalet.  

6 Fødselsdagsmøde i oktober. Overdragelse af kæde til Solveig. Evt. optagelse af nye 

medlemmer. Gæster inviteres. Signesminde Kro.  

7  Projekter – Aase har modtaget en kontakt fra Silkeborg Kommune, om en kvinde der er 

kommet til DK i 2015, hun har svært ved det danske sprog, vil gerne hjælpes. Aase 

beder Birthe om at sende rundt til gruppen, for at høre om nogen, kan påtage sig 

opgaven.  
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Dorte finder en løsning på vinterfodtøj og Ukraine. Brøndrensningen i Ukraine er der 

indsendt focusrapport på. 

Aase skal være mentor for København Athena, omkring focusrapporter. Briller er 

afleveret til Athena klubben på LR mødet. Brillerne afleveres på en produktionsskole på 

Lolland, hvor de bliver mærket med styrke, inden de sendes til Afrika.  

Projekt i Grønland er stadig et ønske, vi afventer Regionalmøde, hvor der er noget med 

Grønland på programmet.  

8 Aktiviteter – Orange dag 5. dec. på Torvet, Blomsterarrangement 11. november og 

modeshow den 7. april 2021.  

9 Kommunikationsplan – blomsterarrangement og orange dag er det næste.   

10 Extention – måske kan vi optage 2 nye medlemmer til oktober mødet.  

Mette Rix – var igen på LR  mødet og Ulla fik mulighed for at spørge, hvordan vi evt. 

tager kontakt til en social gruppe i RY, hvor der er ca. 800 medlemmer. Mette Rix, 

foreslår at vi kontakter gruppen, som ligeværdige partnere og finder ud af, hvad vi evt. 

kan tilbyde gruppen, for at gøre dem interesseret i at blive soroptimister. Vi hørte på 

Landsmødet, at det er muligt at søge midler til extension arbejde. Det kan måske blive 

et samarbejde mellem Skanderborg og Silkeborg klubberne. Vi skal ikke i gang i år, da 

vi lige skal se, hvad mødet i Engesvang fører med sig. 

Det er ikke kun extension, der skal klare opgaven, det er en fælles opgave.   

Extension har møde den 1. oktober.   

11 KPD – huske opfordring til at være Kernegiver, tages med i SOROBS.  

12 Overdragelse af opgaver til nye bestyrelsesmedlemmer – vi er åbne overfor at 

hjælpe hinanden. Vi aftaler hver især med vores afløser.  

13 Eventuelt – Ulla, siger tak til bestyrelsen, og fortæller at hun vil overdrage opgaven fra 

Extension til at deltage i bestyrelsesmødet til Kirsten, der kommer med i extension fra 

oktober.  

Tak fra Ina til bestyrelsen, for godt samarbejde.  

Solveig kan fortælle, at det er ved at lykkes, at få oprettet mobilpay uden gebyr. 

Ina oplyser, at det er muligt at søge Nordea Fonden, til aktiviteter i lokalområdet.   

14 Næste møde 16. november kl. 19 Nordre Fælleshus  lokale 2 A. 

Ref. Kirsten  


