
 

 

Referat  

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2021 kl. 19.00, på Zoom. 
 

1 Velkomst v/Solveig 

Deltagere: Solveig, Trine, Kirsten, Inger, Inga, Ulla, Gerda og Aase. Birgitte var fraværende. 

 

2 Godkendelse af dagsorden 

7a) Fejring af 100 året for SI i Silkeborg 

7b) Projekt i Grønland 

 

3 Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Enden på spørgsmålet om gratis mobilepay er, at vi betaler små 1.000 kr. for faciliteten og 

derudover 50 kr. pr. måned i abonnement og 75 ører pr. transaktion. 

Det nye paraplyprojekt i unionen hedder nu: Stop Vold mod Kvinder og Piger, og alle klubber 

kan søge midler fra denne ramme. Der bliver pt. udarbejdet en pjece til udsendelse til klubberne. 

Vi kan i klubberne desværre ikke låne Zoom af Unionen. 

 

4 Regnskab v/Kirsten 

Vi har betalt 5.000 kr. i legat til en polsk pige, Kalima Ram,  på SOSU-uddannelsen. (aftalt på 

december-klubmødet – 2,000 kr. fra Ina og 3.000 kr. fra vaccinationspenge). Derudover var der 

ingen kommenterer til regnskabet 

 

5 Evaluering af generalforsamling/klubmøde på Zoom 

Bestyrelsen fandt, at mødet forløb godt. 

 

6 Planlægning af klubmøder   

➢ 9. marts 2021 – Foredrag af repræsentant fra Det Grønlandske Hus 

➢ 13. april 2021 – forberedelse til L&R møde samt drøftelse af projekter 

➢ 11. maj 2021 - Uddannelsesgruppen 

➢ 8. juni 2021 – sommermøde hos Birgitte 



 

 

➢ 14. september 2021 – Drøftelse af projekter i relation til gruppearbejdet.  

 

➢ 12. oktober 2021 - Sundhedsgruppen 

➢ 9. november 2021 – virksomhedsbesøg (Mascot, Højskolen, Ny ejer af Karens firma,  

        Silkeborg Uldspinderi) - afventer til vi ser, hvordan restriktionerne udvikler sig. 

➢ 14. december 2021 - julearrangement 

➢ 11. januar 2022 - Generalforsamling 

➢ 8. februar 2022 – Indlæg om SI international/SIE (evt. Ulla Madsen) 

➢ 8. marts 2022 – Evt. Ina om statsborgerskab 

 

6.    Projekter – Ullas oplæg til ”projektudvikling i grupper” (se vedhæftede fil og Aases om  

   projektudvikling) 

   Solveig udsender brevet med ændret dato og slagfejl som bilag til dagsordenen til klubmødet i 

   marts og Ulla og Aase motiverer gruppearbejdet på mødet. Ulla orienterede endvidere om 

   indbydelse til interesserede fra Engesvang, dels til at deltage i klubmøder, dels til at arbejde med 

   projektudvikling. En interesseret havde meldt sig til sidstnævnte, men ville gerne vente lidt af  

   hensyn til Corona smitte.  

   Inger foreslog, at man kunne starte gruppearbejdet med walk and talk, hvilket der var enighed om  

   er en god ide. 

   Aase anbefalede, at vi i klubben læser SI¨s erklæring til Kvindekommissionens 65. møde i marts i 

   år, som ligger på vores hjemmeside og at vi ser webinaret om SIE’s internationale arbejde, som 

   ligger på Unionens hjemmeside. Begge dele rummer elementer, som vi bør overveje bør indgå i 

   Extensions informationsmøder med potentielle medlemmer. Der er flere muligheder for 

   international kompetenceudvikling, som måske specielt yngre kvinder efterspørger. 

 

   Kan vi bruge nogle af ideerne fra de andre klubber – beskrevet i RPD NYT nr. 37/ jan. 2021,  

   Punktet blev ikke debatteret. 

 

   Projektbeskrivelse for uddannelse af ung lokal pige er under udarbejdelse og Ukraineudvalget skal  

   sørge for skoprojekt. 

  



 

 

   Outdoor-Silkeborg blev drøftet og der var enighed om, at vi skal søge midler herfra til ex.  

   cykelprojektet 

7. a) Fejring af 100-års jubilæum i Silkeborg 

Inger har en dato for udstilling af Hans Thyrrestrups malerier i Virklund Kirke. Det er den 26. april, 

men den skal lige tjekkes. Joan Iversen fra SI Varde samler trådene vedr. udstilling af hans billeder 

af de 17 verdensmål. Aase mener, at vi skal overveje at præsentere vores projekter i relation til 

verdensmålene på udstillingen. Der er et økonomisk spørgsmål om transport og forsikring af 

billederne, som vi evt. skal søge midler til hos Samfonden eller evt. hos Silkeborg Kommune, Fritid 

og Kultur. 

 

7.   b) Klubprojekt i Grønland 

      Aase spurgte, skal vi overveje at støtte et kommende unionsprojekt i stedet for at lave vores eget? 

      Der var en klar holdning til, at vi skal forsøge at lave vores eget projekt i Grønland. Vi har  

      forskellige kontakter deroppe, som vi kan række på: Anna fra Umanak, Jane Backs bror, der  

      arbejder i Nuuk og flere (Ulla).  Der kan måske blive tale om et spin off fra unionsprojetet? 

 

8. Aktiviteter 

➢ Moving the World (se fil i mail 11. februar fra mig) tilmelding senest d. 6. marts for begge. 

        Vi tilmelder vores cykelhold (Kirsten, Inger og Solveig) samt gåturene til september.         

➢ Marked i Lunden søndag den 24. okt. 2021 (sal 1 hele lørdag-søndag + køkken hele søndag). 

         Vi uddeler lister og udarbejder køreplan til september mødet.  

➢ Modeshow i Lunden først i april 2022 – der kan først bookes tid 1 år – 365 dage før.  

         Udsættes til foråret 2022. Solveig finder dato nu og udsender med referat af dette møde. 

➢  Blomsterarrangement mandag den 8.11.2021 (sal 1 fra kl. 12 + køkken fra kl. 16). Nærmere 

         planlægning kan vente. 

8. Orientering fra præsident, KPD og Extension.  

Offentlige Indsamlinger, bestemmelser: vi kan samle penge ind til Unionsprojekter uden at skulle 

anmelde det eller betale de 1100 kr., det koster at indsamle penge. Klubben kan indsamle penge 

uden anmeldelse, hvis det sker i et lukket forum. Dvs. at vi skal sælge billetter inden aktiviteten og 

altså ikke længere må sælge ved døren. Salg af brugte effekter af ringe værdi (loppemarked) kan vi 

fortsat gøre uden at skulle anmelde og betale. 

 



 

 

 

     Ulla informerede om samarbejdet med SI Skanderborg om at forsøge at rekruttere medlemmer til de 

to klubber fra Ry. Unionen ønskede nærmere oplysninger i relation til deres ansøgning om midler fra 

extension kontoen. 

           Ulla har indbudt 4 kvinder fra Engesvang til at komme til møde om ideer til projekter. Pia, som er en 

af de fire, vil gerne deltage, men helst vente lidt endnu. 

 

            Den årlige rapport fra Ukraineudvalget foreligger nu. Dorte har været medforfatter. Solveig udsender 

den til klubben og den lægges på hjemmesiden.     

 

10 Kommunikationsplan 

 Der skal vælges en deltager i Kommunikationsudvalget i stedet for Ina, der som præsident sad i  

            gruppen. Solveig spørger i klubben. 

 

11 Hjemmesiden 

Alt, hvad webmaster har modtaget er lagt på hjemmesiden, herunder også referat fra 

generalforsamlingen og klubmødet i februar. Stor ros til Gerda for det store arbejde hun har udført i 

relation til den nye system og i forhold til, at hjemmesiden altid er ajourført. Gerda takker for de 

fotos hun har fået. Det er vigtigt, at der er gode fotos på hjemmesiden, specielt på forsiden, idet 

hjemmesiden jo primært er til for folk udefra. 

 

12 Forslag fra SI Horsens v. Bente Johansen, at vi sammen laver et projekt, som vi kan søge penge til 

 ved ”Samfonden”, Silkeborg. Det ville være fint, om vi kunne få penge herfra til udstillingen i  

            Virklund Kirke. Vi bør undersøge, om det også vil være muligt ex. at søge til et Grønlandsprojekt,  

            hvis fondene definerer Grønland som en del af Danmark. Dette ville være herligt, hvis vi kunne bytte 

           f.x. Modeshow ud med et velbesøgt foredrag med tilskud fra fonde. 

 

13 Klubtrivsel – skal vi sætte gang i 3 min. en gang om ugen på mail? - og evt. hvordan arbejdede man 

            tidligere med projekter – i ”gamle dage” i klubben (RPD-nyt). 

            Vi igangsætter 3 minutter, hvor skriveren giver stafetten videre til en ny skribent. Emnet er  

            valgfrit. Solveig prikker medlemmer med lang anciennitet og beder om en beskrivelse af  

            projektarbejde i ’gamle dage’ i klubben. 

 

14 Eventuelt   



 

 

 Ulla har modtaget en gave, som hun donerer til lotterigevinst. Skal vi fortsat give penge til medicin  

            til Gambia? Er det en donation og ikke et rigtigt projekt, spørger Ulla. Det må anses for at være et  

            projekt. Klubben (Ulla) får kendskab til problemer med medicin til Kvindeklinikken, og klubben vil 

           gerne støtte Klinikken med medicin til kvinderne. Vi udarbejder en projektbeskrivelse, indsamler 

           penge, som Ulla overdrager til Klinikken til indkøb af medicin. Det ville være en donation, hvis 

           pengene blev givet til den forening, som driver klinikken, uden angivelse af, at formålet var et købe 

          medicin til kvinder og uden at sikre, at dette rent faktisk sker – at målet bliver opfyldt. 

 

          Solveig nævnte Lyngsbolejren. 

 

          Næste møde: tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19-22 i Medborgerhuset, lokale 2. 

 

          Præsidenten hævede mødet. 

 

2021.03.05/Aase/referent 

 

 

 


