
Præsidentens beretning på generalforsamlingen i 2021 
for perioden 2019-20 

 

Om projekter 

I 2019-2020, har vi fortsat arbejdet med vores tidligere projekter og vi har støttet SI, samt Unionsprojekter 

og initiativer: 

• Uddannelsesstøtte for ubemidlede unge kvinder i Silkeborg Kommune – vi har støttet igen en pige 

fra Silkeborg Gymnasium.  

• På internationalt plan, har vi uddannelsesprojekter i Gambia: SOS Børnebyerne, hvor vi støtter 2 

piger i børnebyen Bakoteh (med Dorte som tovholder); Skolegang for 1 pige i Kambujeh; Skolegang 

for 1 pige på Skagen Skolen; 1 ung kvinde på Skills Center, (med Ulla som tovholder).  

• Vandprojektet i Gambia. Den anden del af vandprojektet var planlagt til at starte i efteråret 2020, da 

vi i soroptimist året 2019-2020 har indsamlet penge nok til at udføre den anden del af projektet. 

Pengene kom fra 9 danske soroptimitklubber i Danmark som vil være med til at støtte den anden del 

af projektet. På grund af corona-situationen, har været svært for Banjul klubben at mødes og lave 

aftaler med Svegam, som skal udføre den anden del af projektet. Soroptimisterne i Banjul er i kontakt 

med firmaet og det sidste nye var, at de skulle starte op i december 2020. Pengene til den anden del 

af projektet står stadig på Silkeborg klubbens konto og vil først blive overrakt firmaet Svegam, når vi 

ser det færdige resultat. (Ulla er tovholder) 

• Vi deltager fortsat i Ukraine- og Rumæniensudvalgene og vi har støttet de projekter som blev valgt 

af udvalget (hvor hhv. Aase, Hanne og Dorte deltager i Ukraineudvalget og Kirsten og Inger i 

Rumæniensudvalget).  

• Vi har fortsat støttet piger i Gambia ved at donere fodtøj som Dorte og Ulla henter fra de lokale 

skobutikker (Ulla er tovholder).   

• I december 2019, har vi fortsat støttet SI Præsidents Appeal, som i perioden har været: The Road to 

Equality. 

• Derudover støtter vi hvert år Moving the World to End Hunger (Skolebespisning i Burkina Faso). 

• I samarbejde med Farstad Briller, har vi støttet SI Athenes (København) projekt om briller til Africa. 

(Ulla er tovholder) 

• Foruden økonomisk støtte er der sendt sengelinned til Kvindeafdelingen på hospitalet i Banjul, 

Gambia (Ulla er tovholder) 

• Vi har deltaget i Orange dage kampagnen ”Stop vold mod kvinder”, hvor vi har været med til at gøre 

opmærksom på, at vold mod kvinder stadig er et problem som begrænser mange kvinder at udnytte 

deres rettigheder (tovholder - Ina). 

KPD/KAPD udvalget har i perioden indberettet 8 fokusrapporter.  

 

Om aktiviteter/arrangementer 

På grund af pandemien, har vi afholdt kun få arrangementer, men der blev alligevel brugt tid på at mødes i 

arbejdsgrupper, at planlægge, forberede, kommunikere, at lave og sende artikler/annoncer til avisen, 

lave/dele plakater og lave/sælge dekorationer.   

 



I november 2019 har vi afholdt vores årligt blomsterarrangement, i februar 2020 - marked i Lunden og i 

august 2020 - Gåtur til fordel for ”Moving the World”.  Agnes, vores tidligere medlem, har igen sendt penge 

på klubbenskonto, penge som blev tjent i forbindelse med Influenzavaccination. Der blev også tjent penge 

på salg af diabetesforeningenslodder, julekalendere og juledekorationer.  

Modeshow som skulle afholdes i april 2020, blev aflyst på grund af corona-situationen.  

Vi har deltaget i Moving the World cyklingarrangementet organiseret af SI Vejle.  

 

Om klubmøder 

Vi har holdt 8 klubmøder, hvor vi blandt andet:  

• Har lyttet til 2 Egoforedrag: ved Trine i oktober 2019 og Kirsten i marts 2020; 

• Har været på virksomhedsbesøg hos Kingo i november 2019;  

• Har optaget en ny medlem Pia Haugaard Udengaard i januar 2020; 

• Vi har afholdt generalforsamling i januar 2020; 

• Gruppe 1. har organiseret temaaften (februar 2020) om menneskerettigheder. Ole Ankjær Madsen 

fra Amnesty International har holdt indlæg om menneskerettigheder;  

• Vi har haft lyttet til flere spænderne 3 min. og 3 min. job;  

• Sommermødet blev afholdt i Lunden med besøg af vores træ; 

• Bydelsmødrene har været på besøg og fortalt om deres arbejde (september 2020);  

• Ulla og Jeanette har fortalt om rejsen i Gambia (december 2019 mødet);  

• Vi har altid haft på dagsorden info. fra KPD/KAPD, Extention, projektgrupper etc.  

Mødet i marts og april blev aflyst på grund af corona og mødet i maj blev afholdt i små grupper.  

I pandemiperioden, har desværre ikke været muligt for alle medlemmerne at deltager i klubmøder.  

  

Om venskabsmøder og rejser 

Jeanette og Ulla har været i Gambia i november 2019, hvor de har arbejdet med vores projekter og hvor de 

har haft møde med Banjul soroptimisterne.  

På grund af corona følgende arrangementer blev aflyst:  CSW64 i New York (Ina skulle have deltaget);  

Nordiske Venskabsdage i Sundvollen, Norge;  Venskabsbesøg i Kristiansand, Norge. 

 

Extention udvalget  

Extention udvalget har fortsat haft fokus på at finde nye medlemmer til vores klub og på medlemmernes 

trivsel. Der blev holdt 2 extention møder og gruppemedlemmerne har deltaget i et regionale møde. Der 

blev også holdt små ad-hoc møder i forbindelse med PR- arrangementet i Engesvang i september 2020. Her 

indgik 5 forskellige indlæg af klubmedlemmer om SI, vores nye video og diverse PR-materiale, som plancher 

og foldere. 

 

 

 



Diverse 

• Bestyrelsen har holdt 3 bestyrelsesmøder. På grund af corona-restriktionerne flere beslutninger blev 

taget på emails.  

• Vi har deltaget i L&R mødet i Menstrup (september 2020) og i Regional mødet i Ringkøbing. 

• Vi har to grupper af frivillige fra klubben, som er besøgsvenner for Sianette og Rigmor. På grund af 

corona-restriktioner, har det ikke været muligt at besøge de to medlemmer så mange gange man 

ville ønske, men grupperne har gjort alt hvad de kunne for at overraske eller besøge dem når det 

kunne lade sig gøre.  

• Gerda, vores webmster, har holdt vores webside altid opdateret, interessant og nemt at finde det 

man skal bruge. Vi kunne altid finde referater og alt relevant information på hjemmesiden.  

• Vi har lavet en video om soroptimister, hvor flere af klubmedlemmer har været involveret i. 

Processen har været interessant og trods corona-situationen har det været muligt at mødes og lave 

videoen færdig.  

• PR-gruppen og andre medlemmer har flittig skrevet og sendt forskellige artikler og billeder om vores 

arrangementer og aktiviteter til aviserne. Så vores klub blev flere gange nævnt i Ekstraposten og 

Midtjylland Avis og det har givet synlighed.  

Jeg synes at vi, på trods af pandemien, har haft et godt soroptimist år, hvor vi har prøvet at holde kontakt 

til hinanden og mødes der hvor det var muligt. Vi har en fantastisk energi i vores klub med aktive 

hjælpsomme og samarbejdsvilje kvinder. Tusind tak for jeres indsats og for jeres måde at være på.   

 

          Ina Dorfman 

          Præsident for SI Silkeborg 

 i perioden 2018-2020  

          15.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 


