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SI Silkeborg 

Referat af bestyrelsesmøde den 14. oktober 2021 

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

 

1. Velkomst v/Præsidenten 

Solveig bød velkommen 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Aase ville gerne, at vi lige drøftede Indsamlingsreglerne. Derudover aftaltes det på det 

senest klubmøde, at bestyrelsen skulle beslutte anvendelsen af de ca. 19.000 kr., der var i 

fortjeneste på koncerten. Nyt punkt (6a) om kørsel til regionalmødet i Tarm blev indføjet. 

 

3. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Der var ingen kommenterer ud over, at Birgitte er ved at gå i gang med at udarbejde bord-

skilte med navne og hverv. 

 

4. Regnskab v/kassereren 

Kirsten havde udsendt kopi af bankkonto med posteringer forud for mødet. Aase stillede et 

par afklarende spørgsmål. De 10.000 kr., der indtil videre var reserveret til et evt. 

uddannelsesprojekt for piger blev foreslået overført til vores jubilæumskonto i stedet for. 

Derudover blev det foreslået, at vi afslutter projektet vedr. studieture for gymnasiepiger, 

hvor forældreforeningen er aftalepart. Regnskabet ser således ud: Saldo: 160.000 kr., 

reserveret til jubilæum i 2023: 60.000 plus evt. 10.000, hvis de 10.000 reserveret til lokal 

pige henføres hertil, og endeligt 51.000, som er hensat til afslutning af vandprojektet i 

Gambia. 

 

Kontingentbetalingen blev drøftet. Klubberne skal fra 1. januar 2023 overgå til at 

soroptimistår ,og dermed også regnskabsår, følger kalenderåret. Unionen har anbefalet, at vi 

opkræver kontingent for 12 + 3 måneder for det kommende soroptimistår. Unionen har også 

tilkendegivet, at de vil betale vores kontingentandel til SIE for de 3 forskudte måneder. Da 

vi i bestyrelsen ikke ved, hvor meget dette drejer sig om, er det besluttet, at vi for det 

kommende soroptimistår, i første omgang, opkræver kontingent for 12 måneder. 

 

Hvad angår anvendelsen af de 19.000 kr., der blev tjent på koncerten, kan de uden 

ansøgning og indsamlingsafgift anvendes til de projekter, vi måtte beslutte, idet koncerten i 

relation til indsamlingsreglerne må anses for at være et lukket arrangement (der er solgt 

billetter forinden og ikke ved indgangen). Dette skal vi huske ved fremtidige arrangementer, 

ex. Blomsterarrangementet, hvor vi tidligere har anført i annoncen, at man kan købe billetter 

ved indgangen. (Solveig kontakter Birthe mht. sletning af denne passus).  
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5. Planlægning af klubmøder 

9. november 2021  – virksomhedsbesøg – Solveig kontakter Ina 

14. december 2021 - julearrangement hos Rigmor 

11. januar 2022 - generalforsamling, Medborgerhuset, sal C 

8. februar 2022 - Indlæg om SI International/SIE v/Ulla Madsen og Kalina Ram. Solveig 

                                  Kontakter Kalina. 

8. marts 2022 - Ina om statsborgerskab. Solveig kontakter Ina. 

12. april 2022 - Evt. klubtrivsel 

10. maj 2022 - Evt. arrangeret af nyere medlemmer 

14. juni 2022 - Svostrup Kro med udendørs servering 

 

6. Projektudvikling 

Ny deadline: præsentation på generalforsamlingen i januar 2022. Her skal alle projekter 

være beskrevet. Der ligger eksempler på projektbeskrivelse på vores egen og på Unionens 

hjemmeside, ligesom der ligger skabeloner hertil. 

 

Bestyrelsen godkendte projektbeskrivelsen vedr. uddannelsesstøtte til kvinde på SOSU 

Skolen, herefter skal den forelægges for klubben på et klubmøde.  

 

Bestyrelsen besluttede endvidere, at vi ikke udbetaler penge til et projekt, før der foreligger 

en projektbeskrivelse. 

 

     6a.  Vi bliver 6 personer, der skal transporteres til regionalmødet i Tarm inklusiv Hanne Meyer 

            fra SI Grenaa. Kirsten udarbejder kørselsforslag for to biler. 

 

7. Aktiviteter 

Marked i Lunden - søndag den 24. oktober 2021 – Karen udarbejder oversigt over, hvem der 

gør hvad i hele weekenden. 

 

Blomsterarrangement – onsdag den 10. november 2021 – i Lunden – billetter skal sælges 

forinden. 

 

Orange Dag - lørdag den 27. november 2021. Der er nedsat en arbejdsgruppe, bestående af: 

Beth, Bitten Birthe, Solveig, Birgitte og Aase. Aase indkalder til møde i arbejdsgruppen. 

 

Modeshow - udsættes indtil videre, idet klubben får travlt med diverse opgaver i relation til 

L/R i foråret 2022, som Region 2 er vært for. Lokale og køkken afbestilles eller ombookes. 

 

8. Forberedelse af og indkaldelse til generalforsamling den 11. januar 2022 

Bestyrelsen fremkom med forslag til besættelse af følgende hverv, der er på valg på 

generalforsamlingen. Solveig kontakter de foreslåede medlemmer: Dirigent til 

generalforsamlingen, præsident, sekretær (udpeges af den kommende præsident og 

godkendes af generalforsamlingen), kasserer (kan genvælges), suppleant, klubmester (kan 
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genvælges), repræsentant (kan genvælges), suppleant (kan genvælges), KPD, 2 

extensionmedlemmer (kan genvælges) og revisorsuppleant (kan genvælges). 

 

Da vi for nogle år tilbage søgte og fik godkendt et tredje præsidentår, kom der uorden i 

afgang og nyvalg til diverse poster. Derfor besluttede bestyrelsen følgende for valg til hverv 

ved generalforsamlingen til januar 2021: 

 

Præsident vælges for 2 år 

Vicepræsident vælges for 1 år 

Klubsekretær vælges for 2 år 

Kasserer vælges for 1 år 

Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år 

Suppleant vælges (altid) for 1 år. 

 

Der er på Guvernørmødet i år vedtaget en række ændringer i love og vedtægter, som vi 

forventer at blive behandlet på et kommende Lands- og Repræsentantskabsmøde. 

Bestyrelsen afventer resultatet heraf og vil derfor ikke stille forslag til ændringer på vores 

kommende generalforsamling. Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau. 

 

Egoforedrag på den kommende generalforsamling blev drøftet, idet vi allerede har 

tilbagemeldingen og præsentationen af de 4 projektideer på dagsordenen for mødet. Da vi 

imidlertid gerne skulle have to egoforedrag om året, vil Kirsten undersøge, hvem der ’står 

for tur’. Vi mener, at der kan reserveres 45 minutter på mødet til et egoforedrag. 

 

Hvis der indkommer forslag fra klubben til behandling på generalforsamlingen, eller at der 

af anden grund bliver behov for et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, indkalder 

Solveig til et zoom møde. 

 

9. Orientering fra præsident, KPD og extension 

Unionen opfordrer klubberne til at sælge lille sløjfer på Orange Dag, og vi kan bestille i 

Unionen, hvis vi mangler. Kirsten ser efter, hvor mange sløjfer vi har. 

 

Extension har pt. 3, der har udvist interesse, men ikke har tid lige nu til at deltage som 

gæster. Extension venter ½ år med at kontakte dem igen. Talepædagogen inviteres med til 

november mødet og til blomsterarrangementet.  

 

Silkeborg Kommune er i øjeblikket en del af et projekt, der handler om at eliminere 

ensomhed. Undersøgelser viser, at unge mellem 18 og 25 er den mest ensomme 

aldersgruppe i Silkeborg. Bestyrelsen vil undersøge muligheden af i samarbejde med 

projektlederen at danne en netværksgruppe, bestående af 5-8 unge kvinder, som knyttes i 

projektet vil vores netværk og gives opgaver inden for vores virke efter de unges ønske. 

Aase kontakter projektlederen. 
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10. Kommunikationsplan 

Solveig har sendt indlæg til Ekstraposten og Kultunaut om Markedet og 

Blomsterarrangementet. 

 

11. Hjemmeside 

Det er så flot, at Gerda allerede har lagt fotos ind fra vores klubmøde i tirsdags. 

 

12. Eventuelt 

Der var intet til eventuelt 

 

13. Næste møde 

Mandag, den 21. februar 2022 kl. 19.00 hos Aase 

 

 


