
 

Referat klubmøde SI Silkeborg 
Tirsdag den 13. april 2021 kl. 19.00 digitalt 

 
Deltagere: Rigmor, Dorte, Karen, Inga, Inger, Kirsten, Pia N, Margit, Gerd, Birte, Marianne, Aase, 
Lone, Solveig, Karen, Maria, Trine 
 
Afbud: Pia U, Ulla, Hanne, Beth, Susanne 
Referant Trine 

 
 Velkomst v/ præsidenten Solveig 
 
 Lysceremoni v. præsidenten Solveig 
 1. lys – International sundhedsdag 7. april, og international dag for piger indenfor informations-og 
kommunikationsteknologi – 25. april. 
 2. lys – Vaccinationen mod Corona må gå efter planen, så vi hurtigt kan ses igen i større  
 grupper.   
 
 Forberedelse til L&R 2021 Er der nogle der vil være med til mødet “på sidelinjen”. 
Vores forslag om forlængelse af valgperiode for extension og RPD'ere mv. er trukket tilbage, efter 
anmodning fra FU. 
Pkt. 4 – Regnskab. Spørgsmål til pkt. 13 Andre tilgodehavender s.14 omkring hensat til forventet tab 
på 600.000 kr. Marianne opfordre at spørge ind til det til L og R mødet, hvordan de teknisk beskriver 
det 
Pkt. 5 – Budget, ingen kommentarer fra klubben 
Pkt. 6 – Forslag fra FU, ok. fra klubben 
Pkt. 7 – Forslag om halvering af kontingentet til Unionen. Solveig foreslår at klubberne kan søge om 
det efter behov. Klubberne har ikke haft så mange indtægter, via donationer og arrangementer. Aase 
mener ikke det kan være et generelt problem, men kontingentet til Unionen skal betales. Marianne 
mener vi skal høre efter hvad andre klubber siger til L/R mødet omkring argumenterne. Kirsten 
foreslår at der kan søges om henstand hos Unionen. Det kan flere tilslutte sig. 
 
Hvordan går det med gruppearbejdet om nye projekter? 
 3 – 5 min fra hver gruppe om hvordan det går, og hvad man har af forslag. Gruppe 4 afventer at 
mødes og vender tilbage. 
 1. meget kort – med prioritering af lokalt og udenlands projekt. (Aase noterer) 
 2. samle emnerne – og grupper med samme emne. Øvrige grupper – vil I være med i nogle af 
 de nye grupper, eller arbejde videre med egne projekter.Evt. på tværs efter interesser/emner? 
 3. Give projektet en titel, beskrive formål, beskrive mål. Aase foreslår at på september klubmødet 
kan vi præsentere hvad vi har fundet frem til ud fra hvad Aase har samlet fra grupperne og det har 
været forbi bestyrelsen indtil vi går videre med det. Solveig kunne forestille sig 3 – 4 forslag.  
Aase skriver sammen på forslagene og giver det videre til bestyrelsen, der tager stilling til hvordan 
arbejdet med projekter skal fortsætte. 
Aase har indberettet 8 fokusrapporter i år. 
 
3 min. job v. Susanne udgår 
 
Orientering og Info fra bestyrelse, KPD, Extension, projektgrupper, arbejdsgrupper. 
Referat fra præsidentmøde v. Solveig: 
- FU har lavet noget for e-medlemmer. God ide at melder sig ind i unionen og få adgang uden en 
direkte klubkontakt til en start – senere kan det evt. føre til indmeldelse i en klub. SNLA-deltagerne 
vil modtage information om pilotprojektet. 
 
- Stop vold mod kvinder – ny brochure, Solveig sender den ud til os. 



 

- FU har fået svar fra 15 klubber om spørgsmålet, om hvad der skal ske med regionerne. Svarene er 
så forskellige, at FU i stedet laver et spørgeskema til klubberne om emnet. 
 
- Webinare, husk at melde os på, hvis vi har lyst. Unionens hjemmeside, hvis vi vil se mere. Aase 
opfordrer også til at tilmelde os. 
 
 - Maleriudstilling flyttet til september. 
Aase vil gerne lave en brochure om vores projekter i forhold til de 17 verdensmål. Brochuren kan 
bruges, når vi skal ud og søge midler. Aase opfordrer til at søge corona midler under kommunens 
kulturside.  
Birte er evt. med til at lave brochuren. 
 
- FU har tilbudt at regionale projekter kan kommer med under unionens regnskab, som unionspro-
jekter, så klubber kan indsamle penge til projekter under unionens tilladelse i indsamlingsnævnet. 
Ikke alle regioner har taget stilling.  
 
MtW på hjul – vi har sagt ja til at være med og Kirsten til overnatning – håber mange vil cykle med – 
18–19. august. Samarbejde med Mariager Fjord og Herning. 
   
KPD – Aase fortæller om fælles arrangement den 27. november omkring Orange Dage for hele 
landet.  
Aase skal sammen med Karen Teglgaard og én mere fra FU til møde med en repræsentant fra 
Grønland omkring Unionsprojekt.  
Hvis vi har et stop vold projekt, kan vi søge om midler hos Unionen. Husk også at søge midler ved 
kommunen. 
 
Extention – Gitte vil gerne optages i klubben iflg. Kirsten – sker til junimødet. 
 
Eventuelt – Aase: Jeanette skal til Grønland, Ulla har kontakten til Jeanette, måske kan hun være 
kontakt i forbindelse med et projekt i Grønland.  
Pia og Birte besøger Ulla med blomster på torsdag. 
   


