
 

 
 
 

SI Silkeborg 
 

Klubmøde den 10. november 2020 kl. 19.00 
Sal C, Medborgerhuset, Silkeborg. 

 

Dagsorden 
 

Referat 
 

19.00 Velkomst og lysceremoni v/ præsidenten  
  1. lys tændes for alle dem der mister deres arbejde og virksomheder i forbindelse med   
  Coronaen, ønsker de må komme godt gennem krisen. 
  2. lys tændes for Pia-nan, at hun må komme godt gennem den forestående hofteoperation, og  
  for klubbens øvrige sårbare medlemmer i denne tid. 
  Oplæse: vision, mission, principper. Side 150. 
 
19.10 Miljøgruppen / oplæg v. Birgitte Carstensen 

 

Miljøgruppen stod for oplæg.  

 

Birgitte Carstensen fortalte om praktisk økologi, som Birgitte har været med til at starte,  og Vild med  Vilje;  

vores natur.  Det er et samarbejde imellem Vild med Vilje, Landsforeningen praktisk økologi, Dyrernes 

beskyttelse, KFUM Spejderne, Dansk ornitologisk forening og Birdlife. 

 

Oplægget blev fulgt af meget smukke billeder, for som Birgitte sagde,; så må det også gerne være pænt,  og 

det var det! 

Birgitte fortalt om, hvordan vi selv  i vores have kan skabe mere biodiversitet  til glæde for vores insekter og 

øvrigt dyreliv . Vi skal slippe ordentligheden, og lade plæneklipperen stå! 

 

Der er 7 – overordnede - tiltag til at skabe mere vild natur i haven: 
1. Sørg for, at danske planter og urter trives 

2. Indret din have efter forholdene 

3. Bevar gamle træer, og sørg for, at der er dødt ved 

4. Skab varme i haven med sten og sand 

5. Skab fugtighed i haven med vand 

6. Sørg for læ, skygge og beskyttelse med krat og buske 

7. Skab et smukt græsland  stedet for plæne 

Tak til Birgitte for et meget spændende oplæg, hvor det var  svært ikke at blive smittet af Birgittes 

begejstring . 



 

 
 
19.40 Spørgsmål og diskussion på baggrund af oplægget. 
 

Det blev bemærket, at vi skal passe på med vand i haven (hvis der færdes små børn). OBS på flåter (som 

flere har oplevet har været en stor plage i år). 
 
 
20.00 Pause med kaffe og kage. 
 
20.20 3 min.  v/ Trine – afløst af Maria – udgik da Maria var blevet syg.  
 
20.25 3 min. job  v/ Gerda – afløst af Inga 
                       Inga fortalte om sit job ved den Uvildige konsulentordning på Handicapområdet,  
DUKH. DUKH  yder telefonisk råd- og vejledning til handicappede og deres pårørende, om al den 
lovgivning man som handicappet kan komme i berøring med. Inga arbejder på voksenområdet 
DUKH har ingen  beslutningskompetence, men kan rådgive om relevant lovgivning. Et gratis tilbud 
under staten. 
 
20.30 Info fra bestyrelse, KPD, Extension, projektgrupper, arbejdsgrupper,  
  lister rundt 

 
  Orange dage: kl. 10-13, opdeles i 2 hold, er alle stadig med? Ina opdaterer plakat og  
                         sætter den på facebook. 
  Hjemmesiden: Er alle kommet på – er der brug for hjælp? Gerda siger at FU tjekker      
                         hvor mange der er på, så hun synes det er pinligt, hvis vi ikke alle sammen er på. 
                                               Nogle har problemer med at komme på, da der kommer fejl, når e-mailadress indtastes 
 
  RPD-nyt: se mail om “medlemsnyt fra SI Danmark” - “Organisationen” - RPD-nyt.  
  Hans Tyrrestrup – 17 malerier om de 17 verdensmål – udstilling – Inger Schmidt                                        
,                                              arbejder på det med biblioteket 
 
21.00 Drøftelse af Unionens oplæg til modernisering af organisationen 
  oplæg udsendt sammen med dagsorden 
  Snakker løst om spørgsmålene, bestyrelsen behandler dem, evt. tage det op på ,,  
                         julemødet og  bestyrelsen komme med forslag til generalforsamlingen.  
 
  Gennemgå regionernes opgaver i dag.  
 
  Spørgsmål 1  
 

Bemærkninger holdninger til oplægget: 

 

• Fordelene ved at bevare Regioner er, at der er et godt samarbejde i Regionsprojekterne, Ukraine og 

Rumænien. Kan frygtes at det vil gå tabt. 

• Vi skal være mere tidssvarende, og vi må forholde os til faldende medlemstal, hvorfor det kan være 

en fordel at slå os sammen. Vi kan blive inspireret af hinanden. Det nævnes at fx sjællandske klubber 

har bidraget økonomisk til vandprojektet. 

• Forslag om at bevare de fynske og jyske Regioner, så kunne man måske slå nogle af de sjællandske 

klubber sammen, da der dels er flere steder uden klubber og dels og nogle ret små klubber. 

• Hvor det giver mening kan man slå klubber sammen 

• Hvis der skal ske ændringer er man nødt til at se på hele organisationen. Kan betyde en stor 

arbejdsbyrde, hvis man skal repræsentere en meget stor gruppe (Ina nævnes som eksempel). 

• Fordelen er, at vi kender hinanden i Regionen. Det personlige møde/kontakt betyder meget. 



 

 

 

 

 

• I fremtiden kan det være at møder kan foregå virtuelt fx ZOOM, hvorved man ikke skal bruge så 

lang tid på transport. 

• Kan vi satse på at lave mere sammen med andre klubber. 

• Nogle klubber er mere aktive – det er meget personafhængigt 
 

 

 

 

 

 
 
  Spørgsmål om regionernes opgaver. Side 2 a-f. 
 

• M.h.t. dialogmøder – igen nævnes, at det personlige betyder meget. Uklart hvad der menes med det. 

 

Spørgsmål 2 

 

• dialogmøder, hvad og hvordan er det tænkt? 

• Det kunne være relevant med fælles relevante  kurser, fx  i projektarbejde – det er en god idé 

• Skal der være RPD og regionale extension – det er et dansk fænomen. Det opleves at der ikke 

kommer så meget nyt frem. Det bliver let en gentagelse for at få nye med. 

• Regional extension betyder inspiration og fællesskab 

 

Det var et sammendrag af de holdninger, der kom frem 
 
 
21.30 Eventuelt, Hilsen fra Lene Bang (fra Ina) syg mand og ingen arbejde. 

  Evaluering af aftenens forløb – julemødet. 

  Sang – nr. 344 i højskolesangbog. 
 

• Ulla fortalte at fodtøj er nået frem til Gambia og afhentet ved container som aftalt. 

 

• Vandprojekt – status. Firmaet forventes at gå i gang i november. Det er muligt at rejse til Gambia, 

hvis man har en ren Coronatest. 

 

• Extension 

• Forhåbentlig kommer der gæster med fra Engesvang til julemødet.  

 

• Dorte fortalte, at vintersko er sendt til Ukraine 

 

• Julemøde – nærmere følger. Dette afhænger af om forsamlingsforbuddet stadig kun er 10 personer til 

den  tid, dvs. bliver forlænget efter den 3.12. Signesminde kan kun lade sig gøre, hvis vi må mødes 

mere end 10 personer. I så fald vil det i stedet blive på Medborgerhuset,  hvor der kan bestilles fx 

portionsanretninger (Coronasikrede). 

 

Referant: Inga Petersen 
 



 

 
21.45 Tak for i aften og kom godt hjem. 


