
 

Referat fødselsdags-klubmøde den 6. oktober 2020 kl. 18.30, Signesminde Kro,  
 

Deltagere: Birgitte, Ulla, Pia-Nan, Gerd, Maria, Ina, Solveig, Kirsten, Marianne, Trine, Beth, Birgit, 
Margit, Birte, Inga, Karen, Pia, Susanne, Hanne og Inger 

 
Gæster: Irma Andersen, tidl. FU, Lisbet (Hannes datter), Ulla Bjørndal, tidl. FU, Hanne Davidsen, 
SI Aalborg, Lene Hübertz, SI Aarhus, Jytte Schneider, SI Grenå, Kirsten Madsen, SI Grenå, Lotte 
Risager Pedersen, SI Grenå, Gitte Jørgensen (vores egen gæst) og Lone Grodt 

 
Afbud: Dorte, Gerda, Aase, Olga, Rigmor, Vibbe 

 
 
 
 

• Velkomst v/ præsidenten Ina 

• Spisning – fødselsdagsmiddag, hvor Hanne giver middagen til os alle. 

• Lysceremoni, 1 lys tændes for at klubben bliver bedre med årene og 1 lys tændes for Solveig 
som præsident, som vi giver mod og styrke til fra os alle. 
 

• Præsidentskifte – kædeoverrækkelse fra Ina til Solveig hvor Ina takker klubben og byder 
Solveig velkommen med blomster 
Solveig taler til Ina og takker hende for hendes arbejde i klubben som præsident, for orange                               
dage, video for klubben, ny post i Unionens Forretningsudvalg som Programme Director for 
de næste 2 år, gave og blomster. 

 

• Optagelse af Lone Grodt – Mariannes datter, Trine mentor-gudmor, Ina 2. mentor-gudmor 
 

• Info fra bestyrelse, KPD, Extension, projektgrupper, arbejdsgrupper 
Liste rundt – Orange dage – lørdag 5. december på Silkeborg Torv 
Hjemmesiden under ombygning – Gerda deltager i webinar på torsdag hjemme i                        
stuen. 
Aase har indberettet 9 fokusrapporter for 2019/20 – uden papirer og blå bog – som lå i 
flyttekasserne. - mange hilsner fra Aase. 
Bestyrelsen har vedtaget: 
- at sende 5000 kr. til Ukraine-gruppen, som har brug for pengene – mange ansøgninger fra  
klubberne i Ukraine. 
- at sende 5000 kr. til Stop Sult Fonden, som får pengene fra Gåturen vi arrangerede sidst i 
august i det fineste vejr – rigtig gåtursvej – Vi fik 3200 kr. ind ved arrangementet – tak for de 
gode donationer som mange af jer gav. Pengene går til skolemad i Burkina Faso, hvor der er  
konflikter, så der er blevet lukket mange skoler og derfor har FN udvidet madprogrammet   
dernede. 
Blomsterarrangement onsdag d. 11. nov. i Lunden. Sal A – 100 personer. Det blev besluttet 
på mødet at vi aflyser pga. corona, det er et stort arbejde, hvis ikke vi bliver særligt mange og 
det dermed ikke kan løbe rundt eller give overskud. Halvdelen af klubmedlemmerne på 
mødet ville kunne deltage 
Arrangement i Engesvang blev en succes iflg. Ulla, vi fik navne på 6 kvinder, der kunne være     
interesseret, og vi har inviteret 9 gæster med til november mødet. 

 

• Jubilæum -  Fejring af Hanne's 50 års jubilæum, tale til Hanne fra Solveig bl.a. om hvor stort 
et arbejde Hanne har gjort for Soroptimisterne, hvor stor en betydning det er og har været for 
alle os andre i vores egen klub, Grenå, regionen, udvalg, forretningsudvalg, både nationalt og 
internationalt med venskabsklubber. Hanne har været med til at forme SI Silkeborg, et 



 

kæmpe tak for det. Herefter overrakte Solveig en gave fra alle klubbens medlemmer. 
Indslag fra Kirsten, Pia-Nan, Ulla, gaveoverrækkelse og rejse til Norge. Sang fra Birgit, tale 
fra Lotte, Grenå, tale fra Ulla Bjørndal, tale fra Lene Hübertz, tale fra Lisbet og Hanne 
Davidsen. 

 
Referent – Trine 10.10.2020 

 
 

 


