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ÅRSBERETNING for EXTENSION, SI Silkeborg 
Fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020 

 
 

Extensiongruppen har i perioden bestået af: Ina, Ulla og Beth, og desuden hjælp fra Birthe og 

Karen. 

Vores medlemstal pr. 30.9.2020 var 28, som er en fremgang på to medlemmer. 

Vi har 8 godkendte emner, som inviteres til de kommende klubmøder. 

 

Mange af vores arrangementer er i år på grund af Coronaen blevet aflyst, som fx vores modeshow, 

blomsterarrangement, loppemarkeder, mm., og kun Moving the World og Orange dage har kunnet 

gennemføres. Så vi har ikke haft så mange muligheder for at gøre os kendte og anvende vores PR-

materiale (roll-up, flyers, klubfoldere og SI-materialer). 

 

Vi har ikke ligget helt stille i Corona tiden, for en arbejdsgruppe, hvor Ina har været primus motor, 

har i sommer fået produceret en fin video om SI Silkeborg, som nu er tilgængelig på klubbens 

hjemmeside og forhåbentlig vil skabe interesse for medlemskab. 

 

Vi har afholdt et større PR-arrangement, idet vi den 17.september havde en aften med Kulturens 

venner i Engesvang, arrangeret af en arbejdsgruppe bestående af Inger, Ina, Birthe og Ulla. (2 

arbejdsmøder) Her indgik 5 forskellige indlæg af klubmedlemmer om SI, vores nye video og 

diverse PR-materiale, som plancher og foldere. 

Vi har udarbejdet ”Støtte aktier” til salg til fordel for klubbens projekter, og solgte for 150 kr. på 

aftenen. 

 

 Ca. 30 deltog i mødet, hvilket var et OK fremmøde under Corona restriktioner. Vi fik 6 

interesserede kvinder, som efterfølgende bliver inviteret med som gæster på kommende 

klubmøder. 

Med hensyn til de potentielle nye medlemmer, har Ulla holdt kontakt til dem via mails. 

 

Vi skulle i perioden have deltaget i to Regionale extensionmøder den 9.10.2019 og den 15.4.2020, 

i samarbejde med KPD, men vi nåede kun det første møde, idet sidstnævnte møde blev aflyst. 

 

Vi har i arbejdsgruppen holdt 2 arbejdsmøder i år (se referater på hjemmesiden), mod normalt 4, 

Vi har dog kommunikeret på mails. Vi har afholdt informationsmøder for potentielle medlemmer, 

samt opfølgning og trivselsmøder for nye medlemmer (hvor vi normalt ikke er mere end 3-4 

deltagere). 

 

Vi har stadigt to grupper af frivillige fra klubben, som er besøgsvenner for medlemmer, der har 

svært ved at komme til klubmøder. 
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