
 
 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde mandag d. 23. august 2021 kl. 19.00  
 

Til stede: Solveig, Kirsten, Inga, Birgitte og Aase 

 

1 Velkomst  

Solveig bød velkommen. Aase er referent 

 

2  Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 7A om godkendelse af 

sammenskrivning af uddannelsesaktiviteterne i Gambia i en ny 

projektbeskrivelse.  

 

3  Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Dagsordenen blev gennemgået. Birgitte går i gang med at lave navneskilte. 

Øvrige udestående punkter behandles i denne dagsorden. 

 

4 Regnskab v/Kirsten 

Regnskabet udsendt forud for mødet. Regnskabet blev godkendt. 

 

5 Planlægning af klubmøder: 

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

Der skal ikke udarbejdes proces for tilbagemeldingerne.  

12. oktober 2021 – fødselsdagsmøde – Inger holder Ego-foredrag. 

Vi holder mødet på Signesminde Kro.  

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

     firma, Silkeborg Uldspinderi) 

 Vi kan ikke komme hos Mascot. Kirsten kontakter Ina for at høre, om vi kan 

     komme på hendes arbejdsplads. Kan det ikke lade sig gøre, spørger vi Birgit om  

     Haarup Maskinfabrik. 

14. december 2021 – julearrangement. 

 Håber vi igen kan være hos Rigmor 

11. januar 2022 – generalforsamling 

 Medborgerhuset, sal C eller D 

 



8. februar 2022 - indlæg om SI international / SIE (evt.  Ulla Madsen) 

Medborgerhuset 

8. marts 2022 – evt. Ina om statsborgerskab 

medborgerhuset 

 12. april 2022 – arrangeres evt. af nyere medlemmer 

Medborgerhuset 

10. maj 2022 (lokale reserveret i Medborgerhuset) og 7. juni 2022 planlægges 

senere 

 

6. Udtalelse til Unionen om nedlæggelse af regionerne 

 Der kommer måske yderligere spørgsmål fra FU, idet sammenskrivningen af de 

indkomne svar ikke giver et klart nok svar på de stillede spørgsmål. 

 

7. Projektudvikling – Hvordan går det med de enkelte grupper? 

Deadline for færdiggørelse af projektbeskrivelser den 12. oktober 2021. 

 

7A  Samlet projektbeskrivelse for uddannelse af kvinder og piger i Gambia 

 Aases omdelte forslag til projektbeskrivelse, som godkendtes af bestyrelsen og 

som Dorte skal nikke til inden forelæggelse på klubmødet i september, projektet 

kan indberettes på en PFR inden 1. oktober. 

 

8. Aktiviteter 

Move the World – 2 gåture fra Lunden den 19. september kl. 13. Hvordan gik 

cykelturen? 

Cykelturen gik fint. Flere klubber deltog og der var flere, der cyklede med. Vi 

har givet 2.500 kr. 

Birgitte nævnte, at vi måske kunne lave en gå-turs-bingo til næste år. Hun vil 

undersøge nærmere, hvordan man gør det. 

Uddeling af Verdens Bedste Nyheder fredag den 10. sept. 7-9 på Silkeborg 

Station – 8 har meldt sig til at hjælpe. 

 Vi har fra Verdens Bedste Nyheder fået tilladelse til at uddele på Silkeborg 

Station. Aase kontakter Silkeborg Kommune mhp. uddeling ved Silkeborg 

Rådhus.  

 Fejring af 100-års jubilæum i Silkeborg den 20.-26. sept. med Udstilling i 

Virklund Kirke af Hans Tyrrestrups 17 verdensmåls malerier og koncert med 

Kim Sjøgren søndag aften den 26. sept. 

Solveig har søgt midler fra Silkeborg Kommunes Corona-kulturmidler og fra 

Kulturministeriet og har modtaget 16.000 kr. fra Kommunen og. 29.200 fra 



Kulturministeriet. Vi kan ikke bruge midler fra to steder til sammen event, så 

Solveig vil spørge Silkeborg Kommune om vi må bruge deres bevilling på 

udstillingen, hvorefter vi kan bruge Kulturministeriets bevilling på Kim Sjøgren. 

Birthe har lavet en fantastisk flot PR arbejde med en folder, plakat og små info-

kort om eventen. Materialet blev beundret og godkendt i bestyrelsen. Solveig 

skal tale med trykkeriet om priser etc. 

 Der skal liste rund på klubmødet om kaffe/te/kage samt bemanding af diverse 

poster under udstillingen. Der er fernisering den 20. september kl. 15. Der er 

gratis adgang for alle til udstillingen og skoleklasser bliver kontaktet mhp. at 

besøge udstillingen om formiddagen med deres lærer. Billetter til koncerten 

koster 150 kr.  

 Marked i Lunden, søndag den 24. oktober 2021 (sal 1 er reserveret søndag og 

køkkenet hele søndagen). Vi skal snarest have udarbejdet PR for aktiviteten. 

 Blomsterarrangement, onsdag den 10. november (sal 1 fra kl. 12 og køkken fra 

kl. 16). Pia har entreret med Bording Blomsterforretning, som kun kunne den 

10. Derfor er arrangementet flyttet til denne dato. Blomsterforretningen gør det 

gratis. 

Orange Dage den 27/11- skal vi have orange lys rundt om, som i Aalborg? Skal 

vi nedsætte en arbejdsgruppe? Der var enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe 

på klubmødet i september, som får til opgave at arrangere Orange Dage i år. 

 Modeshow i Lunden, mandag den 28. marts 2022 (sal1, sal 2 og køkkenet er 

reserveret fra kl. 14-23). 

 

9. Diabetesforeningen tilbyder igen lotteri – skal vi deltage? 

Der var enighed om, at vi ikke deltager i år. 

 

10. Orientering fra præsident, KPD og Extension 

RPD fortalte om det kommende paraplyprojekt i Unionen vedr. Støtte til Kvinde 

og Piger i Grønland samt om 2 unionsprojekter, der er i støbeskeen.  Derudover 

blev indberetningslisten vedr. fokusrapporter fra sidste år gennemgået mhp. 

indberetningen for i år. 

Præsidenten informerede om en henvendelse fra Hanne Jensbo om støtte til en 

rumænsk soroptimist, der har mistet alt under en oversvømmelse. Boligen er 

væk, som rummer hendes familie samt bedsteforældre og en brors børn. 



Rumæniensudvalget har sendt midler til den rumænske klub, som 

videreformidling til soroptimisten. 

 Bestyrelsen besluttede at spørge på klubmødet, om vi vil donere noget privat til 

soroptimisten og om vi evt. i givet fald kunne doble det privat indsamlede beløb 

med klubmidler? 

Der er kommet en vejledning i arkivering for klubber og vi er blevet opfordret til 

at sende info om vore arrangementer til mediegruppen, som vil lægge det på 

vores facebookside. Det blev foreslået, at kommunikationsgruppen udpeger et 

medlem, der kan påtage sig denne opgave. 

 Der er kommet ny dato for On-Boarding i medlemsnyt fra august. 

 Den 5. november er der Inspirationsdag i FN Byen. 

 

11. Kommunikationsplan 

Vi skal have et stykke i MJA om Udstillingen og Koncerten. Aase vil gerne 

komme med et oplæg, gerne i samarbejde med Gerda, hvis hun har tid. 

Oplægget haster. Solveig laver artikel om Marked til aviserne. 

 

12. Hjemmesiden 

Der var intet til dette punkt 

 

13. Klubtrivsel 

Emne evt. til maj 2022-mødet 

 

14. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt 

 

15. Næste møde 

Den 14. oktober 2021 kl. 19.00 i Nordre Fælleshus 

 

2021.08.25/Aase Krag-Petersen/referent 

 

 

   

  



  

 

 

 

 

 


