
Soroptimist International Silkeborg

Referat af digitalt februar møde på zoom, den 9. februar 2021 kl. 19 – 21 ca. 

Deltagere: Ulla, Lone, Kirsten, Beth, Susanne, Pia, Hanne, Inga, Aase, Inger, Gerda, Ina, Karen, Birthe,
Solveig, Trine, Susanne

Afbud med fuldmagt afgivet: Birgitte, Dorte, Vibbe, Gerd, Margit, Birgit, Maria, Pia-Nan og Rigmor

Referant Trine

Velkomst v/ præsidenten Solveig
Fødselsdags hilsen til Kirsten på hendes 70 års fødselsdag i dag. Flot med 17 deltager på zoom og 9 
fuldmagter til at stemme til generalforsamlingen. Det giver løfte om at vi kan mødes online til fremtidige 
klubmøder og små teammøder. 

Lysceremoni v/præsidenten 1. lys tændes med ønsket om at det – på trods af coronaen - må lykkes 
Soroptimister verden over at støtte unge piger, så de undgår børneægteskaber.
2. lys tændes med ønsket om at en udbytterig og hyggelig aften på zoom, og at det bliver starten til flere 
gode møder.

Generalforsamling v. Marianne, som blev valgt som dirigent. Se bilag for den afholdte generalforsamling.

Orientering og Info fra bestyrelse, KPD, Extension.
Bestyrelsen: Udsat bestyrelsesmødet til d. 23. februar -bl.a. drøfte Ulla's og Aase’s oplæg til hvordan vi i 
små teams kan komme i gang med at drøfte forslag til nye projekter. Vi har booket nye datoer til modeshow
12.10.21, marked 24.10.21, blomsterarrangement 8.11.21. - om vi skal have alle 3 ting skal vi drøfte på 
bestyrelsesmødet.

Extention: Ulla forslår at involvere og engagere kommende nye medlemmer i projekter, hvor de bliver 
inddraget direkte i en projektgruppe, for at motivere dem eller den til vores klub og vores arbejde. Ulla oplyser
at der vil blive arrangeret et møde med den sociale gruppe i Ry og at der fortsat afholdes møder under 
corona i extention gruppen.

KPD/RPD: Aase nævner hun arbejder videre med grønlandsprojektet skal igangsættes og er med i 
forskellige andre arbejdsgrupper.

Projekter: Orange dage – evt. et fælles landsdækkende arrangement, som Aase arbejder på. Aase opfordrer 
til at vi alle nye som ”gamle” medlemmer tænker over nye projekter, der kan startes. Det kan også være at 
støtte eksisterende projekter fra andre klubber, evt. regionale projekter. Aase forslår også projekt omskæring 
af kvinder og piger.

1 min. fra hver deltager – Hvordan går det? – Godt overblik og fortælling over hver enkelt medlems 
nuværende situation i denne corona tid.

Beth fortæller at hun har besøgt Rigmor i uge 5 i år og at hun har det godt.

Ina gjorde opmærksom på Unionens paraply-projekt “Stop vold mod Kvinder og Piger”. Herfra kan der søges 
penge til klubbernes projekter.

Solveig spørger om vi skal mødes igen online inden næste klubmøde, hvilket der bliver sagt ok. til hvis ikke 
et alm. klubmøde bliver muligt og der fortsat er lukket ned.


