
Præsidentens beretning på generalforsamlingen i marts 2019 

for perioden 2017-18 

Klubmøder 

Sidste soroptimistår var der to grupper, der havde planlagt indholdet på klubmøder om 2 af 

vore strategimål: om sundhed og om uddannelse. Derudover hørte vi om Børn i Sorg og om 

Vold i Familien. 

 

Af interne større indlæg hørte vi om projekterne i Gambia samt om turen til Pafos i anledning 

af Kulturby 2017. 

 

Vi hørte 7 spændende 3-minutters indlæg, 6 lige så interessante indlæg om job og et 

uovertruffen egoforedrag. 

 

Derudover behandlede vi resultatet af vores trivselsundersøgelse, vi undersøgte forholdet 

mellem vores lokale og internationale støtte, hvilket viste sig at være i balance, vi fik taget et 

nyt foto til vores klubfolder og vi fik styr på persondataforordningen. 

 

Endeligt var vi til rundvisning på Cempus Bindslet og vi oplevede den Kgl. Ballet i 

Indelukket opføre en række scener fra forskellige balletter, hvor vores dejlige klubmester som 

altid sørgede får både vådt to tørt. 

 

Aktiviteter i løbet af perioden 

Blomsterarrangement, Influenzavaccination, som indbragte 5.703 kr., Koncert i den 

nyrestaurerede Silkeborg Kirke – men desværre med for få deltagere. Salg af lodder for 

Diabetesforeningen, salg af syltetøj, af kaffe/te/kage, af dekorativt fuglefoder og af masser 

af lopper på diverse markeder og bagagerumssalg samt foredrag for indbudte kvinder i 

Lunden. 

 

Vores projekter  
• Dorte fik sko fra Ikast og Ulla fra Silkeborg. De blev sorteret og sendt til hhv. Gambia 

og Moldova 

• Uddannelse lokalt – SOSU-skolen har været på standby siden foråret, men Gymnasiet 
køre planmæssigt – begge dele med Birthe som tovholder 

• Uddannelse internationalt – SOS Børnebyerne (Dorte er tovholder) og skolen i 
Kambujeh, Gambia (med Ulla som tovholder). Derudover besluttede vi at sponsorere 
skolegangen for en pige på Skagenskolen og faguddannelse af en ung kvinde på 

Kembujeh Skills Center – også i Gambia (begge dele m/ hjælp fra Ulla og Jeanette K).  

• Vi besluttede også at støtte unionsprojektet: Teenagemødre i Rumænien  

• Og vi har samarbejdet med SI Banjul i forhold til en kvindeklinik og et hospital, hvor vi 
til sidstnævnte har doneret brugt sengetøj (med Ulla som tovholder) 

• Vi deltager fortsat i Ukraine- og Rumæniensudvalgene (hvor hhv. Hanne E og Dorte 
deltager i Ukraineudvalget og Kirsten, Ulla og Inger). Vores lille bedstemorordning 

kører Kirsten fortsat. 



• Derudover støtter vi hvert år Moving the World to End Hunger (Skolebespisning i 
Burkina Faso) og 10. December Appeal, som i disse år handler om Water and 

Empowerment. 

 

Vores projekter er indberettet på 8 fokusrapporter, idet vi ikke har indberettet de to nye 

uddannelsesprojekter i Gambia, da de først startede i november 2018 og vi har heller ikke 

indberettet vandprojektet eller de to hospitalsprojekter i Gambia, idet vi mente, at det skulle 

være SI Banjul, der indberettede dem. Vi kan imidlertid nu konstatere, at projekterne ikke er 

indberettet i periode, men vi har for 2018-19 indberettet Vandprojektet, idet det er en 

forudsætning for at søge Best Practice Award Europe, hvilket vi har indsendt ansøgning til for 

dette projekt.  

 

Rejser 

Soroptimister fra regionen besøgte Ukraine, hvor der nu desværre vistnok på grund af 

Russerne kun er 5 klubber tilbage. 

Ina deltog med den danske delegation i Kvindekommissionens 62. møde i FN; New York 

Dorte, Solveig og Ulla besøgte vores projekter i Gambia 

Birthe, Solveig og Dorte besøgte Pafos, Cypern, i anledning af Kulturby 2017, og vi har besøgt 

vores venskabsbyer. 

Extension 
Har som i tidligere år arbejdet hårdt og dygtigt på at få nye kræfter til vores klub, og vi er så 

heldige, at Jeanette Fredsø, Jeanette Kjeldsen og Lene Bang er kommet til – og de har alle tre 

været aktive siden de blev optaget i klubben. Tak for det. 

 

Derudover er Inger Schmidt kommet til fra Ikast og allerede i september hørte vi, at Susanne 

Rystok flyttede til byen fra Ringkøbing og ville overføres til os. Vi er superglade for alle de 

nye medlemmer, som allerede er aktive soroptimister i klubben. 

 

Inger Christensen var desværre ikke helt enig i, at vi skulle donere lokalt, og hun valgte at 

trække sig som medlem. 

I eftersommeren indbød Extension en række kvinder fra vores lokale virksomheder til et 

gratis foredrag om ledelse, og det har indtil videre betydet, at Extension har kontakte med 

nogle medlemsemner. 

Endnu en pris 

Også i dette soroptimistår blev vi hædret med en pris. Det var vores hjemmeside, som fik 

Best Practice Award, som den bedste hjemmeside i unionen. Det var en flot cadeau for 

Gerdas store arbejde. 

 

Bestyrelsen har holdt 4 møder og der har været gang i diverse stående udvalg, 

arbejdsgrupper og ad hoc grupper over hele året. 

 



På generalforsamlingen vedtog vi 4 forslag 

• Vedtægtsændring om at præsidenten er født repræsentant til L/R 

• Om fortæring til gæster og hjælpere 

• Om tidsfrist for referater og 

• Ondkaldelse og placering af beretninger til generalforsamlingen 
 

Jeg synes derfor, at vi også kan kalde 2017-18 for et godt soroptimistår for vores klub. Nu er 

vi godt i gang med det nye soroptimistår med en ny iderig og engageret præsident og med 

en ny spændende bestyrelse og en dejlig, aktiv og samarbejdende klub. 

 

 

 

 

 


