
 

 
SI Silkeborg 

Klubmøde 
Tirsdag den 16. november 2021 kl. 18.30,  

AVK's hovedbygning, Bizonvej 1, 8464 Galten.  
 

 
Referat 

 
 

18.30 Ina byder velkommen og vi får en rundvisning i udstillings-rummet, for at se 
nogle af virksomhedens produkter.Ventiler til bl. a. vand og gasforsyning.  

 
 Vi kører videre til fabrikken “Øst 1” på Ursusvej 15, Skovby. Her ser vi 

produktionen, Ina fortæller om processen og vi ser nogle arbejdsfunktioner, da 
AVK kører med 2-holds skift.   
 
 AVK giver smørrebrød, vand, kaffe og kage i et mødelokale. 

 Ina fortæller videre om virksomheden og sit arbejde. Da Ina startede på 
AVK, var der bare 1 kvinde i produktionen, nu er der flere. Her er ansat mange 
unge, som holder sabbatår, så en del udskiftning af medarbejdere på nogle 
funktioner. Andre medarbejdere er på virksomheden i rigtig mange år, flere 
har haft 50, 40 og 25 års jubilæum.  

 Ina har stået for Girls Day - Science, for at vise hvilke muligheder der er for 
piger, både indenfor IT og som ingeniører.  

 Ina har stået for processen med at effektivisere arbejdsgangene på fabrikken 
Øst 1 (har brugt metoderne fra LEAN filosofien, der lægger vægt på flow i 
produktionen), og pludselig blev det også besluttet at der skulle bygges til, så 
kom den opgave også lige oveni. Medarbejderne kan flere processer, de 
arbejder i teams og kan rotere rundt. 

 
20.30 Klubmøde – godkendelse af projektbeskrivelse for Sosu-pigen. Godkendt 

Sosu pigen, har fået job. Vi havde håbet hun ville komme i klubben, for at 
fortælle om betydningen af vores hjælp, men det bliver ikke aktuelt. Da hun er 
nervøs for spørgsmål om tiden i Polen.  

                     
Drøftelse af tilskud til gymnasiepigerne – skal vi fortsætte med det, eller 
skal vi spare dem op til jubilæet i 2023. Vi besluttede at stoppe med at støtte 
gymnasiepigerne, da vi ikke får noget pr eller nye medlemmer ud af denne 
støtte. Birthe opsiger aftalen for os. Ok at spare pengene op til jubilæet.  
 
   
Orientering om nye love og vedtægter.- gennemgang af oplæg, Solveig 
orienterede om at hun og Kirsten, som repræsentanter skal deltage i Zoom 
møde den 29. november om lovændringerne.  
Antal af regioner – forslag 3 – vi hører om stemningen, evt 4 i stedet.  



 

Fortsat 2 repræsentanter fra hver klub.  
Aldersgrænse ophæves for alle poster. 
Forretningsudvalget bør gå på skift i Regioner/distrikter.  
Fortsat 1 dags repræsentantskabsmøde hvert andet år.  
Virtuelle møder bør kun være i nøds situation. 
Regnskab og budget – ok med ”kun” 30 dage.  
Lønnet kasserer, administrativ hjælp – måske – hør om økonomi.  
Tekniske komiteer – en gruppe er fortsat nødvendig – gerne 3 
medlemmer fra hver region, mindst 2.  
 
 
Orientering og Info fra bestyrelse, KPD, Extension, projektgrupper, arbejds-
grupper. Extension har lige været på kursus, med Evabeth fra Vejle klubben.  
På landsplan samler vi ind til Grønland. Det er meningen at klubberne i DK, 
kan søge midler fra FU, hvis der sættes projekter i gang i Grønland.  
 
Orange dage – hjælp til sløjfer på broer og statuer, lanterner + orange lys, 
kurve til clementiner, orange tøj, kander med kaffe og vand. Vi har fået 
tilladelse til at sætte orange sløjfer på broer og statuer rundt omkring i byen. 
Susanne, Pia-nan, Solveig og Kirsten vil klare det evt den 25. november, de 
må så være der hele den orange periode. Rema er sponsor for 300 
clementiner, til uddeling på Torvet. Flyers uddeles, Aase sender 
pressemeddelelser. Arrangementet på Torvet er den 27. november fra 10-13, 
så mange som muligt af klubbens medlemmer, bedes møde op.  
 
SI Medlemsnyt – mangler kernegivere – 200 kr. 
 
Eventuelt: Kirsten var søndag  til 60 års jubilæum i Skanderborg. 
Skanderborg gav 25.000 kr. til Maternity Fondation. Der var underholdning af 
Grevinde Danner v/Marie Theresia Low Treschow-Kühl  
 
TAK for i aften – STOR tak til Ina, for en inspirerende aften.  
 
Deltagere: Pia, Pia-nan, Beth, Gitte, Inger, Susanne, Solveig, Inga, Karen, 
Birthe og Kirsten  
+ 4 mænd.  


