
1 

 

 

 Bestyrelsesmøde den 25. maj 2021 

Referat 

Mødedeltagere: Solveig, Birgitte, Kirsten, Ulla, Inga, Trine, Aase 

 

1. Velkomst  

Solveig bød velkommen til mødet. Trine ønskede for en periode frem til efteråret at 

blive fritaget for hvervet som sekretær. I denne periode varetager Aase referater og 

Kirsten opgaver i relation til Unionen o.l.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Ulla gav en opdatering på forslaget om samarbejde med SI Skanderborg, som siden 

har takket nej til ideen om et extension samarbejde. Nu har extension fået en aftale 

direkte med kvindeforeningen i Ry. 

I relation til spørgsmålet om donation eller projekt vedr. SOSU-pigen fortalte Solveig, 

at der ikke var tale om en donation alene, men at vi vil følge uddannelsen og hendes 

videre forløb. Der er derfor tale om et projekt, og der skal udarbejdes en 

projektbeskrivelse, som Solveig frembringer i samarbejde med Karen. 

 

4. Regnskabet  

Kontoudtog med kassererens bemærkninger var udsendt inden mødet. Der står 

167.000 kr. på kontoen – heraf er der hensat 60.000 kr. til jubilæet i 2023, 57.000 kr. 

til vandprojekt i Gambia og 10.000 kr. til uddannelse af lokal pige, så der er 40.000 kr. 

i frie midler på kontoen. 

 

5. Planlægning af klubmøder 

Følgende blev besluttet: 

8. juni 2021, kl. 19.00, Sommermøde hos Birgitte: Først rundvisning i haven, derefter 

kaffe med boller og hjemmelavet rullepølse, hvor Birgitte fortæller om bier etc. 

Kirsten bager boller og Birgitte leverer rullepølse. Vi optaget Gitte Jørgensen som 

medlem på mødet, og Inga – som mentor for Gitte – kontakter hende mht. 

præsentation. Der kommer en gæst Helena Birtthe til mødet. 
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Vi skal formentlig sige (et forhåbentligt midlertidigt) farvel til Ina på sommermødet. 

Inger har 25-års jubilæum, så det bliver i alle måder et festligt møde. 

 

Af hensyn til kommende nye medlemmer vil Birgitte fabrikere navneskilte. Extension 

laver en liste til Birgitte med navne og evt. hverv i klubben til navneskiltet. 

Klubmedlemmerne skal præsentere sig for nye medlemmer, herunder med vægt 

også på erhverv og – hvis man er gået på pension – med vægt på tidligere erhverv. Vi 

skal huske at vægte, at vi er en organisation af erhvervskvinder. 

 

Til fødselsdagsmødet i oktober 2021 skal vi finde et andet emne end sundhed, som vi 

jo hørte om i foråret, i stedet holder Inger ego-foredrag. 

 

Til virksomhedsbesøget i november 2021 kontakter Inger og Ulla i første omgang 

Mascot og hvis de ikke kan modtage os, så Højskolen som anden mulighed. 

 

Vi håber, at koronaen vil tillade, at vi kan holde julemødet hos Rigmor. 

 

Solveig kontakter Ulla Madsen vedr. februar 2022-mødet og Ina vedr. marts 2022 

mødet. 

 

6. Udtalelse til Unionen om nedlæggelse af regionerne 

Resultatet af drøftelser og afstemning på sidste klubmøde indsendes til Unionen og 

tilsendt bestyrelsen, som ikke havde kommenterer til resultatet. 

 

7. Projektudvikling  

Forløbet synes indtil videre at være forløbet rigtigt godt. Stort set alle har involveret 

sig i processen og der er indtil videre fremkommet mange ideer, hvor vi nu arbejder 

videre med 4 grupper – og altså 4 ideer til projektområdet. 

 

8. E-medlemskab 

Fra Unionen har vi modtaget opfordringer til at alle soroptimister i Danmark gør sit 

yderste for at udbrede kendskabet til E-medlemskab – herunder ikke mindst i eget 

netværk. Unionen har nedfældet en række fordele ved E-medlemskab, som 

klubmedlemmerne kan benytte i deres hvervning. Vi drøftede dette emne indgående. 

Extension mente ikke, at E-medlemskab hører ind under deres opgaver. Vi drøftede 

’annonce¨-muligheder på diverse elektroniske medier. På forslag fra Birgitte 
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besluttedes det, at Birgittes projektgruppe vedr. lokale projekter kan tage E-

medlemskab op som emne.  

 

9. Aktiviteter 

Move the World: Lunden, sal 3, er booket. Der kan vælges mellem 2 ruter (2 og 5 

km). Start kl. 13. Tilmeldingsliste på næste klubmøde. Ulla foreslår massiv 

markedsføring – evt. gevinst ved tilmelding – billet til koncert i Virklund Kirke. Solveig 

kontakter Ina mht. plakat. Kontakt til forretninger om sponsering af æbler og vand. 

Kaffe og kage – liste rundt på klubmøde – hvem bager?  

Ulla vil forsøge at etablere en gåtur i Engesvang med samme formål. Ulla melder 

tilbage til Solveig. 

 

MTV på Hjul: Hvem cykler med fra Randers? Melding til Solveig. Man kan også køre til 

Skarrild Kirke, parkere der og cykle 3 km til Skarrildhus. Så donerer hotellet 100 kr. pr. 

cyklist, og cykler man tilbage igen, doneres der yderligere 100 kr. pr. cyklist. Man kan 

spise frokost på hotellet (bestil forinden) eller man kan tage madkurv med og spise i 

haven. Solveig sørger for, at der udarbejdes invitation og tilmeldingsliste. Kirsten er 

vært ved middag i hendes hjem, og da der kan være 5 yderligere om hendes 

spisebord vil hun gerne invitere 5 fra klubben med efter princippet: først til mølle, 

eller måske de yngste i klubben. 

 

Fejring af 100-års jubilæet i Silkeborg: Udstilling af Hans Tyrrestrups 17 verdensmåls 

malerier i Virklund Kirke. Kontakt med Kim Sjøgren om at fremføre hans tilsvarende 

kompositioner søndag aften den 26. september, som er afslutningen på udstillingen, 

som starter den 20. september. Prisen er 23.000 kr., så vi skal søge fonde og 

kulturmidler, herunder Corona-kulturmidler i Silkeborg Kommune.  Solveig 

undersøger pt. mulighederne for at modtage tilskud til koncerten. Vi skal sælge 

billetter a 150 kr. til koncerten og vi skal udarbejde gavebreve. Kan vi benytte digitalt 

billetsalg? Solveig undersøger og varetaget udarbejdelse af budget til brug for 

ansøgninger til fonde og underskudsgaranti. 

Fredag den 10. september skal vi uddele Verdens Bedste Nyheder på Silkeborg 

Station fra kl. 7-9. Der skal rundsendes en liste. 

Marked i Lunden, 24. okt. – lokaler og køkken er reserveret hhv. lørdag/søndag og 

søndag) 

Blomsterarrangement, 8. november. Hvilken blomsterdekoratør skal vi hyre? Evt. 

Rikke Due. Vi spørger på næste klubmøde. 

Modeshow i Lunden, 28. marts 2022 – planlægningen kan vente til næste bestyrel-

sesmøde. (Lokale og køkken er bestilt) 
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Orange Dage. Vi markerer eventen den 27. november, som anbefalet af unionen. 

RPD-gruppen indberetter fokusrapport for projektet/advocacy. 

10. Orientering ved præsident, KPD og Extension 

Unionspræsidenten efterlyser indlæg til efterårets Soroptima, der har deadline den 1. 

august. Aase/Ulla har udarbejdet et skriv i anledning af 100 året om Vandprojektet i 

Gambia. Det er for længe siden sendt til Unionen. Solveig vil kontakte Karen T. 

 

11. Kommunikationsplan 

Inga indgår i kommunikationsgruppen i stedet for Ina 

 

12. Hjemmesiden 

Gerda havde fremsendt orientering om de seneste opdateringer. 

 

13. Klubtrivsel 

Bestyrelsen konstaterede, at det på det første ’ansigt-til-ansigt ’-klubmøde i denne 

måned virkede som om, at alle medlemmer var meget, meget glade for endelig at 

være sammen i samme rum. Men måske vil det være godt på et tidspunkt igen at 

lave en klubaften om vores trivsel i klubben. Der kan jo altid være et eller andet, vi 

kan gøre bedre. 

 

14. Eventuelt 

Ulla informerede om, at alt sengelinned til SI Banjul var modtaget af klubben, ligesom 

tøjet til pigerne ved Skagenskolen. 
 

15. Næste møde 

Den 25. august 2021 kl. 19.00 i Medborgerhuset. 

 

 


