
1 
 

 

 

 Bestyrelsesmøde den 16. november 2020 

Referat 

Mødedeltagere: Solveig, Birgitte, Kirsten, Birthe, Gerda, Inga, Trine, Aase 

 

1. Velkomst  

Solveig bød velkommen til mødet og håbede, at vi kunne nå det inden for den afsatte 

tid, idet der var en fyldig dagsorden 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Der var enighed om at indsætte et punkt 3A: Spørgsmålene fra FU den fremtidige 

konstruktion vedr. regionerne. 

 

3. a) Arbejdet i regionernes RPD-gruppe 

Aase ønskede at fortælle om arbejdet i RPD-gruppen, idet det ud fra referatet fra sid-

ste klubmøde viste, at der manglede information i klubben herom.  

 
             ” RPD-gruppen afholder 4 møder om året. På det første i soroptimiståret fordeler vi følgende 

opgaver mellem os: FN-Forbundet, Kvinderådet, CICU, Fokusrapporter, Kontakt til SIE, Unicef, 

Friendship Links, RPD-Nyt, Facebook, Advocacy, Trafficking Udvalget og Kommunikations-ud-

valget.  

             Jeg har været RPD i 3 år og fratræder pr. oktober 2021. Jeg har i alle tre år haft til opgave at 

varetage fokusrapporter og kontakten til SIE.  Jeg udarbejder oversigt over årets indberettede 

fokusrapporter for alle Unionens klubber og statistik herfor – begge dele til brug for drøftelser 

i RPD-gruppen, for derigennem bedre at kunne målrette vores indsat over for de klubber, som 

desværre fortsat ikke enten indberetter deres projekter eller har god kvalitet i indberetnin-

gerne.  

              Jeg har udarbejdet undervisningsmateriale til kurserne for nytiltrådte KPD/KAPD på Unionsni-

veau samt undervist herpå sammen med Ulla Koch, region 7. Jeg har derudover undervist 

KPD/KAPD i region 2 i indberetning af fokusrapporter, ligesom jeg hvert år op til 1. oktober, 

som jo er deadline for årets indberetninger, via telefon og mails hjælper regionens KPD/KAPD 

med indberetningerne. 

              I RPD-gruppen er opgaven også i begyndelsen af kalenderåret at bestemme kriterier samt ud-

pege emne til Best Practice Award. 

              RPD-gruppen fremkommer med forslag til Unionen til Unionsprojekter. I øjeblikket sidder jeg i 

2 arbejdsgrupper: én der skal formulere et brev til Landsstyret i Grønland i relation til få ideer 



2 
 

til at komme i gang med et projekt der. Den anden grupper skal se på mulighederne for at 

overføre de 160.000 fra Traffickingkontoen til et nyt projekt, inden for at forbedre Sundhed 

for Kvinder og Piger. 

              Derudover har jeg været aktiv i at levere materiale til det nu udarbejdede inspirationskatalog 

for KPD/KAPD, hvilket snart kommer til at ligge på Unionens hjemmeside. 

               En af udfordringerne i konstruktionen er det forhold, at man i organisation kan vælges for 2 

eller 4 år, hvilket betyder, at der altid er nye på posterne, og at der mangler kontinuitet. Til 

gengæld undgår man taburetkløe og der kan komme nye ideer til. En anden udfordring er, at 

klubberne er unikke inden for reglementet, og alligevel efterspørger klubberne igen og igen at 

unionen leverer diverse ydelser – ex. køreplaner, pjecer, vejledninger etc.  

              Jeg har som RPD 2 gang om året inviteret klubbernes præsidenter, KPD og KAPD til inspirati-

onsmøder, men har måttet konstatere, at der ikke har været deltagelse fra SI Silkeborg for at 

deltage i disse møder. Jeg fratræder som RPD til oktober 2021, hvor I skal finde en anden til 

hvervet i region 2, hvis disse opretholdes.” 

             Der var enighed i bestyrelsen om, at Aase skulle fortælle om arbejdet i RPD-gruppen 

på et klubmøde, idet der formentligt er mange, der ikke kender hertil. 

 Hvad angår SI Silkeborgs svar på FU’s spørgsmål til en evt. fortsat regional struktur, 

nedsatte bestyrelse en arbejdsgruppe, bestående af Solveig, Kirsten, Inga og Aase, 

hvor Aase indkalder til det første møde. 

b) Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Der var forespørgsel til henvendelsen om sproghjælp til en kvinde. Desværre havde 

flere henvendelse ikke resulteret i en kontakt. Referatet blev godkendt. 

 

4. Regnskab 

Regnskabet blev gennemgået vedr. indtægter og udgifter. Herunder hensættelse af  

til det kommende projekt vedr. lokalt uddannelseslegat efter annoncering. Aase  

efterlyste projektbeskrivelse for dette projekt, ligesom der mangler  

projektbeskrivelse vedr. sko til Ukraine, 

 

5. a) Planlægning af klubmøder 

8. december 2020  Julemøde, Medborgerhuset, Sal C. Det blev besluttet, at der kan  

                                   inviteres gæster til julemødet.  

12. januar 2021,  Generalforsamling, Medborgerhuset, Sal C 

9. februar 2021,  Sundhedsgruppen samt forslag til L/R vedr. lovændringer samt 

                                   kandidat til RPD  

9. marts 2021,         Foredrag af repræsentant fra Det Grønlandske Hus 

13. april 2021,         Forberedelse til L/R samt drøftelse af projekter 

11. maj 2021,           Uddannelsesgruppen 

8. juni 2021,             Sommermøde hos Birgitte 

14. sept. 2021,        Virksomhedsbesøg 
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6. Projekter 

Ulla har indsendt forslag til bestyrelsen om at drøftelser af nye projekter kan foregå 

på Generalforsamlingen, at der på et extensionmøde blev fremsat interesse fra et 

medlem om at arbejde med trafficking og af ibrugtagning af virtuelle muligheder for 

mødedeltagelse. 

 

Bestyrelsen ser gerne, at såvel igangværende som nye projekter drøftes i forbindelse 

med afholdelse af generalforsamling, men i forlængelse heraf. Som foreslået af Ulla 

kan klubben adviseres herom forinden, så medlemmerne kan gøre sig nogle overve-

jelser herom. Unionen er ved at kigge på, om midlerne fra Traffickingkontoen kan 

overføres til et andet projekt – ex. sundhed for kvinder og piger, som et nyt unions-

projekt. Derfor er det måske ikke lige aktuelt nu med trafficking.  

 

FU har indkøbt 2 licenser til Zoom, som klubberne i Unionen kan låne til virtuelle mø-

der. En gratis version kan benyttes til korte møder/40 minutter). 

 

Rumæniensudvalget har droslet lidt ned for tiden, idet der desværre er store udbrud 

af corona i Rumænien.  

 

Legat-projektet er udsat og Birthe vil kontakte forældreforeningen på Gymnasiet og 

høre, om der fortsat er gang i studierejserne.  Ellers skal vi jo midlertidigt stoppe ind-

betalingerne til dette projekt. Sædvanligvis kan 5 studiner komme på rejse hvert år. 

 

Mange skolepiger i Gambia kommer ikke i skole, når de har menstruation. Derfor har 

Ulla fået syet 50 bind til uddeling. Ulla vil spørge SI Banjul om de vil stå for projektet 

og Aase vil udarbejde en projektbeskrivelse på engelsk, som Ulla kan tage med til 

drøftelserne med SI Banjul. Ideen er, at nogen skal oplæres i at sy bind og pigerne 

skal oplæres i at vaske bindene. Ulla håber at kunne rejse til Gambia til foråret, og de 

2 symaskiner, som hun disponerer over, tror hun kan sendes til Gambia i slutningen 

af 2021. Hvis SI Banjul ikke er interesseret i at indgå projektet, kan vi selv køre det. 

 

Aase er optaget af omskæring af piger og unge kvinder. Mange afrikanske lande og 

lande i Østen har tilsluttet sig FNs udtalelser om vold og har forbudt omskæring, men 

mange steder sker det fortsat i disse områder. Skamferingen foregår fra ganske små 

piger til giftemodne piger, somme tider omskæres de 2 gange. Omskæring er ikke re-

ligiøst men kulturelt baseret, og i mange lande kan piger ikke blive gift, hvis de ikke er 

omskårne. På mødet blev det oplyst, at der (tal fra 2017) bliver omskåret 2 mio. piger 

om året eller 4 i minuttet. Hvis vi skal arbejde med stop for omskæring skal det ske i 

et samarbejde med anden/andre organisationer og gennem en lokal soroptimistklub.  

 

Unionsprojekter 

Addis Abeba, uddannelsesprojekt i Etiopien, hvor 60 ubemidlede piger går i skole og 

efterfølgende får en uddannelse, startede i 2013 og slutter i 2023.  Pigerne og deres 
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familier har desuden modtaget fødevarepakker, menstruationsbind, værnemidler, 

medicin og andre fornødenheder. 

 

SNLA er udsat til 2021.  

 

Teenagemødre, Rumænien, slutter i 2021 og skal derefter evalueres. 

 

Der er ingen aktiviteter i Trafficking-projektet, hvorfor pengene ønskes overført til 

andet projekt, måske et nyt paraplyprojekt: Fremme af Livskvalitet for Kvinder og Pi-

ger”, som åbner mulighed for mange delprojekter, hvor fokus er på at forbedre kvin-

ders livskvalitet og ikke på specifikke sygdomme. 

 

Klubberne opfordres til at afholde arrangementer den 8. marts under den fælles pa-

raply, hvor RPD-gruppen har opfordret FUs Extension om at samarbejde om PR-mate-

riale. Materialet skal godkendes og udsendes af FU. 

 

Forundersøgelser vedr. nyt projekt: Støtte til unge piger/mødre i Grønland er igang-

sat. Piger i Grønland dropper tidligt ud af skolen og får børn tidligt. Måske er der et 

relevant indsatsområde her. 

 

7. Aktiviteter 

Orange Dage  

Vi gennemfører Orange Dage på Torvet lørdag den 5. december fra 10-13. Vi inddeler 

os i to hold, så vi ikke står for tæt. Aase bestiller 10 specialsyede mundbind i orange 

farver på Rosengårdcentret – 25 kr. stk. Birthe indkøber crepepapir, så vi kan hænge 

orange strimler op i vores eg. Alle klubber i Unionen bedes tilsende deres RPD et lille 

skriv om, hvordan og hvornår de markerer Orange Dage. RPD fremsender til Medie-

gruppen, som hver dag vil bringe et indslag om Orange Dage på Face Book. 

Orange Dage er et advocacy-projekt og skal som sådan indberettes på en fokusrap-

port. 

Fejring af 100 året for SI  

SIE har opfordret til at vi planter træer for at markere 100 året for SI. RPD-gruppen 

har opfordret til, at vi i DK fejrer jubilæet ved de træer, vi plantede i 2015 som mar-

kering af kvinders valgret i DK. Den 3. oktober 2021 ved L/R i Middelfart markerer vi i 

Unionen jubilæet. 

Modeshow (7/4 2021) og Marked i Lunden (7/3) 

Vi afventer udviklingen i Corona, inden vi igangsætter det store arbejde. 

17 malerier af FNs 17 bæredygtige verdensmål af Hans Tyrrestrup 

Det vurderes fortsat, om vi skal indgå en aftale med kunstneren. Eventen vil være et 

advocacy-projekt og skal som sådan indberettes på en fokusrapport. 

 

8. Kommunikationsplan 

Solveig skriver til pressen om Orange Dage 
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9. Klubreglement 

Bestyrelsen (Solveig) udarbejder forslag til generalforsamlingen af ajourføring af § 14, 

stk. 5 om oplæsning af formål etc. 

 

10. Forberedelse af og indkaldelse til generalforsamling den 12. januar 2021 

Navne på kandidater til diverse hverv på generalforsamlingen (dirigent og egofore-

drag) samt for det nye soropmistår blev drøftet. Solveig kontakter disse personer. 

Gerda bad om, at fristen for indsendelse af beretninger blev rykket frem til medio de-

cember af hensyn til det store arbejde med at lægge dem på hjemmesiden. Vi skal 

huske, at regionens klubber skal vælge en kandidat til RPD-posten. 

 

11. Mobile Pay 

Det lykkedes desværre ikke at blive accepteret til at bruge Mobile Pay gebyrfrit. Mo-

bile er du oprettet, hvilket har kostet 999 kr. Derudover koster det 50 kr. i abonne-

ment om måneden samt 75 øre pr. transaktion. Bestyrelsen besluttede, at indgå en 

aftale om mobile pay på disse betingelser, idet vi dog alene vil benytte muligheden 

for eksterne transaktioner. 

 

12. Hjemmesiden 

NU har 2/3 af klubbens medlemmer logget sig på den nye hjemmeside. Det er godt, 

idet landssekretæren ellers skal logge alle de medlemmer på i hele Unionen, som ikke 

selv har logget sig på. Gerda har telefonisk hjulpet nogle medlemmer med login. Be-

styrelsen finder hjemmesiden flot sat op og anerkender det store arbejde, det har 

været for Gerda, at lægge alle de mange dokumenter ind på hjemmesiden, så vores 

arkiv og historik er på plads. Gerda beder om, at vi fremover vedr. vores klubmøder, 

aktiviteter etc., som vi vil invitere eksterne kvinder til, tænker over, at der helt nøjag-

tigt skal stå tid, sted, hvem man skal tilmelde sig til etc. Vi skal i det hele taget tænke 

på, at hjemmesiden primært henvender sig til folk udefra. 

 

13. Eventuelt 

On-Boarding Kurserne er også for KPD/KAPD, og Aase til gerne tilmeldes. 

Bluser, der bestilles 10+2 bluser hos Karen, som har tilbudt at brodere dem gratis. Tu-

sind tak, Karen. 

Kirsten og Solveig deltager i arbejdsgruppen vedr. fejring af jubilæet i 2022. De har 

reserveret Vildbjerg Kultur og Fritidscenter vest for Herning. Vi skal have registre-

ringsopgaven til L/R i vores klub. 

Vi kan foretage en indstilling til SIE af en anerkendt soroptimist. Bestyrelsen vil gå vi-

dere med denne sag. 

Næste møde er den 5. januar 2021 kl. 19 (hvis der kommer forslag til generalforsam-

lingen, som skal behandles). 

Bestyrelsesmøde den 3. februar 2021 kl. 19.00. 

 
2020.11.18/referent Aase Krag-Petersen 


