
 

 
SI Silkeborg 

 
Referat af julemøde i klubben, den 8. december 2020 kl. 18.30 – 22.00 
Medborgerhuset, lokale C, 8600 Silkeborg 

 
Deltagere: Ulla, Birgitte, Trine, Solveig, Pia-nan, Lone, Kirsten, Beth, Maria, Birgit, Vibeke, 
Susanne, Pia, Hanne, Margit, Inga, Dorte. 
Afbud: Olga, Aase, Gerd, Inger, Gerda, Ina, Karen, Birthe, Gerda og Rigmor 

 
 

Velkomst v/ præsidenten  

Hilsen fra Aase og Gerd som bliver hjemme af sikkerhedsgrunde og Inger, som desværre måtte 

melde fra i sidste øjeblik. 

 

Spisning – juleplatte 

 

Lysceremoni v/præsidenten 

 1. lys tændes for de orange dage, som varer et par dage endnu, at de må gøre en forskel for  

 afskaffelse af VOLD MOD KVINDER. 

 2. lys tændes for at alle klubbens medlemmer, både jer der er her, og dem der blevet hjemme 

 for at passe på sig selv i disse corona-tider – at vi alle må få en god og hyggelig jul sammen  

 med vores nærmeste, uden at blive syge.   

 

Info fra bestyrelse, KPD, Extension, projektgrupper, arbejdsgrupper,  

Vaccinationer – vi har modtaget 8600 kr – udgifter bliver der 7800kr. Til os. Vi forslår at vi sender 

Agnes en stor æske chokolade med tak bidraget. (så kan hun dele ud til udvalget). 

Donation 2000 kr. til uddannelse af en pige på SOSU-skolen. Forslag om en polsk enlig mor, som 

vil   blive præsenteret på februar mødet.  Ina har doneret sine præsidentpenge og der var enighed 

om at forhøje donationen til 5000 kr. med donationen fra vaccinationspengene. 

Orange dage – uden bod, gik alligevel godt, ballonerne var meget efterspurgt og en god måde at 

komme i kontakt med forældrene på. TAK til jer der deltog og til SUS fra Vejle, som kom og deltog 

for at få lidt inspiration. 

100 års jub. - i den anledning bliver alle klubber opfordret til at finde et projekt, som de er stolte af 

og sende en kort beskrivelse med billeder eller video ind til SI Danmarks facebookside – så vil de 

blive brugt til at udbrede kendskabet til Soroptimisterne. 

Lotteriet om pakkerne og kinesisk lotteri af dekorationerne går alt sammen til SI præsidentens 

10. dec. appeal: Vejen til ligestilling, det kan I læse om i SOR-OBS.  

 

Donation til uddannelse og Orange Dage er 2 eksempler på projekter som skal have en 

projektbeskrivelse og som vi skriver fokusrapporter for. 

 

    Extention – Ulla orienterer at hun giver os besked hvis der er gæster med til møderne. Gitte 

vender tilbage, når der er mere sikkert i forhold corona. Birgitte Seeberg afventer at hun selv viser 

interesse hvis hun vil være med til mødet. Charlotte kunne ikke denne gang, men kan være med på 

februar mødet. Det er fint at holde kontakten i et halv år efter en udvist interesse, derefter er det fint 

hvis folk selv vender tilbage, hvis det har interesse. Birgitte tænker at det er fint hvis folk bliver spurgt 

om de ønsker at være medlemmer efter 2 – 3 møder som gæster. Tænk også på om du kender 



 

andre, der kunne være mulige medlemmer. Næste år bliver der indbudt til et arrangement med en 

social klub fra Ry med 800 medlemmer sammen med Skanderborgklubben 

 

Karen Teglgård spørger om der vil være interesse for et kursus i Zoom. Vi taler videre om det er 

muligt for de deltagere i klubben, som ikke har været med i snart et helt år pga. corona. Solveig 

undersøger om det er muligt til generalforsamlingen, så vi bliver nok medlemmer til 

generalforsamlingen i januar 2021. Vi skal være 2/3 af klubbens medlemmer ellers skal der 

anvendes fuldmagter fra de medlemmer, som ikke deltager, men gerne vil stemme. 

 

Orange dage –  orange mundbind til salg til 25 kr. pr. stk.  

 

Birgit har bagt kage til os, dejligt. 

 

3 min v/Trine om egen tid og opprioritering af egen tid og drømme 

 

3 min job v/Pia-nan om sin succesfulde hofteoperation på Silkeborg Sygehus. 

 

Kaffe – Birgit har bagt kage til os. 

 

Julelotteri med medbragte pakker og kinesisk lotteri om juledekorationer 

 

Foregik på en ny måde – Vi noterer op hver især, hvor meget vi køber lodder for og hvor meget vi 

byder til kinesisk lotteri – og så tæller vi sammen til sidst og sender det til Kirstens mobilepay. 

Fungerede fint.  

 

Tak for i aften og kom godt hjem, Solveig læste julesangen – “Vor sol er bleven kold” 

og ønskede en glædelig jul. 

 

 

Trine – referent 9.12.2020 

 

 


