
Regionalmøde d. 29. september 2018 i Region  1. 

Afholdt af SI Aalborg i Skydepavillonen, Aalborg. 

Deltagere: Unionspræsident Else Lücking 
Hjørring 7, Mariager Fjord 5, Randers 5, Skagen 3, Skive 3, Viborg 3, Aalborg 17. 

Velkomst ved præsident Lis Pedersen. 

Lysceremoni:  1.Unionspræsident Else Lücking for Soroptimist International, 2.Inger Hansen, SI Skagen, for  
Den Europæiske Federation, 3. Birgitte H. Kiil, SI Viborg, for SI Danmark og 4. Lis Pedersen, SI Aalborg, for 
Klubberne og Regionalmødet:  
Sang: Soroptimisthymnen 

Unionspræsident Else Lücking: 

 Ny unionskasserer har bogført alt fra det forgangne år 
 

 Kursus for FU, RPD, Regionernes Extensionformænd d. 13. oktober 2018 i Vissenbjerg. Soroptimist In-
ternational arbejder for kvinder og piger. Hvordan får vi det til at afspejle sig i klubberne? 
 

 Kommunikationsudvalg:  analyserer hjemmesiden d. 14. oktober 2018. Medlemsnyt vil udkomme hver 
måned. 
 

 Funktionsbeskrivelser ajourføres. 
 

 Unionsprojekter:  
Unge mødre i Rumænien. SNLA (Soroptimist Nordic Leadership Acadeny). Skoleprojekt i Adidas Abeba 
 

 Kursus for KPD og KAPD samt for Extension d. 17. november 2018. Kurserne holdes samme sted, men 
hver for sig. 
 

 Hvad får vi af FU: Engagerede frivillige, der vil koordinere, sætte retning og støtte klubberne 
 

 FU’s forventninger til klubberne:  
o Engagerede klubber, der vil understøtte FUs arbejde. Der er forskel på os og de andre organisa-

tioner.  
o Klubarbejde, der understøtter vores netværk: arrangementer for alle – gammel som ung.  
o Flere medlemmer. Evt. ”Young Clubs”.  
o Regioner lægges ikke sammen, men muligvis klubber.   
o Klubberne arbejder ud fra FNs projektmål. – Der er forskel på projekter og aktiviteter.  
o Det skal være sjovt at være Soroptimist. 
o  Vi arbejder frivilligt. Medlemmerne bør bakke op om dem, der tør tage ansvar. 
o  Læs, hvad der udsendes. 

  

 Udfordring: 
o  Hvordan kan klubberne understøtte FUs arbejde? 
o  Fokus på projekter. Arbejdet bliver kun socialt, hvis alle tør deltage.  
o Hvordan kan vi gøre verdens mest usynlige organisation synlig? 

 

 Soroptima: Udkommer, hvis der er økonomi til det 
 

 Persondataloven:  
o Vi har ingen personfølsomme oplysninger.  
o Der kommer en enklere udgave.  



o Kommentar fra Lovkomiteen: Der er indkommet reaktioner på det udsendte materiale. Ud fra 
disse reaktioner vil materialet blive skrevet om med lettelser og stramninger. 

Extensionformand i Region 1, Lotte Christensen:  

 Pt. er vi 175 medlemmer i Region 1. Nye medlemmer 48-58 år. 

 Lotte sagde farvel til SI Viborg, der lukker pr. 01.10.2018. Medlemmerne vil stadig være velkommen til 
møder i klubberne. 

 Strategi for arbejdet med Extension: 
Elastiske mål for medlemstal. Være på forkant med udviklingen. Finde resscourcer i de kvinder, vi har. 
Ingen skal melde sig ud p. gr. a. alder. Projekter. Spændende klubprogram. Medlemspleje: mentorer 
kun så længe, der er behov. Optage flere på en gang. Stop det, der ikke virker. Vi skal kigge fremad. 

RPD Hanne Sønder: 

 Tilknyttet FN 

 Trump:  Amerika og de andre store har nok i sig selv. De mindre stater har brug for FN. 

 7. september: Uddeling af Verdens Bedste Nyheder, der i år havde fokus på mål nr. 5, ligestilling mel-
lem kvinder og mænd.  

 8.-15. september: Bæredygtighedsfestival i Aalborg 

 23.-25. september: Kronprinsesse Mary deltog i og talte ved Women Deliver reception. Women Deliver 
er en organisation, der fokuserer på kvinder og piger.  

 24. oktober: FN- forbundets landsmøde i Helsingør. Hanne deltager. 

 Region 1 har haft inspirationsmøder for præsidenter,  KPD og KAPD. Kan vi finde et fælles projekt? inte-
ressen samler sig om det 4 årige projekt Teenagemødre i Rumænien og uddannelse af endnu et hold 
fødselshjælpere i Angola. 

 Ønsker: 
o  Mere fokus på piger. Skive Folkeblad 28/8-18: Ung rumænsk mor tiltalt for at have dræbt sit 

barn af frygt og nød. 
o  Projektarbejder, der synliggør vores organisation 

 Nålen med FNs  Verdensmål kan købes hos SI Gentofte og Unicef. 

Klubbernes 3 minutter: 

Skagen v/ Inger Hansen:  

 Klubmøder med fokus på at lære andre organisationer at kende, Red Barnet, Mødrehjælp m. m. 

 Fremtid:  
o I stedet for at holde 40 års jubilæumsfest, vil vi skabe opmærksomhed på hele organisationen  

ved events over hele året 
o Vores fokus er kvinder og piger. Derfor uddeling af Verdens Bedste Nyheder i Frederikshavn 

med omtale i medierne 
o Projekt Skolemad i Burkina Faso: Fortalt om projektet i 6. klasserne på Skagen Skole. De har ar-

bejdet med sund mad og madspild. Fyraftensmøde for forældre og andre interesserede, hvor 
børnene fortæller om, hvad de har lavet. SI Skagen fortæller om Soroptimist International og 
direktør for Skagen Fiskerestaurant fortæller om sin virksomheds forhold til madspild.  

o I samarbejde med Skagen Bibliotek arrangeres d. 26.11.18 en aften med Sara Omar om kvinde-
undertrykkelse. Der gives en donation til Krisecenteret i Frederikshavn. Også her fortælles om 
Soroptimist International. 

o 31.08.2019: Velgørenhedsmiddag med Lisbeth Johansen til fordel for ”Little Big Help”. 
o Alle arrangementerne vil få omtale i medierne. 

Hjørring v/ Lene Pedersen: 

 Plastikprojekt: Solgte stofposer på Naturmødet i Hirtshals. Workshop med syning af stofposer på Hjør-
ring Bibliotek. 



 Grønlandsprojekt. 

 Aktiviteter: 
o En måned med julehytte. Støtte til flere projekter. 
o 02.10.18: Koncert med Nordjysk pigekor og den syngende læge. 
o 27.11.18: Merete Mærkedahl fortæller om Badehotellet. 

  Optager 3 nye medlemmer. 

 Synlige i medierne 16 gange. 

Skive v/Vibeke Schütte: 

 25 års jubilæum – 14 chartermedlemmer. 

 Ny struktur i bestyrelsen – 1årig præsidentperiode. 

 Funktionsbeskrivelse opdateres hvert år. 

 7 nye medlemmer sidste år – største klub i Danmark. 

 Fra januar: årshjul vedr. optagelse. 

 Doneret 100.000 kr. indenfor 2 år: 1/3 lokalt, 1/3 nationalt, 1/3 internationalt. 

 8 fokusgrupper står for møderne. Man kan rotere i grupperne hvert andet år. 

 Forslag om klubprojekt i Burundi. 

Randers v/ Lotte Christensen: 

 Inviteret 14 til orienteringsmøde. 3 kom og flere viste interesse. Nytilflyttede kvinder kontaktes. 

 Ønsker 30 medlemmer 

 Sidste nye medlem er 38 år. 

 Arbejdsgrupper ud fra fokusmålene 

 Samarbejder med Lion’s om cykelprojekt.  

 Kalender: Tjener 26.000 – 30.000 kr., der deles mellem SI Randers, Lion’s og lidt til uddelerne 

 Udvalg vedr. cykelprojekt 

 Skriver meget i medierne 

 02.03.19: 75 års jubilæum. – Koncert. 

Mariager Fjord v/ Inger Taylor: 

 Visionsdag, da ny bestyrelse trådte til. 

 23 medlemmer. 

 En klub uden projekter er ingen klub. 

 Synlighed: Gåture i løbet af året. De er med i Himmerlands Naturture. 

 Foredrag: Kvinder, universet og stjernerne 

 Fokusgrupper. 

 Alle uanset alder er engagerede. 

Viborg v/ Birgitte Kiil: 

 Vigtigste emne: At lukke klubben på en ordentlig måde efter 66 år. 

 Årsag til lukning: Ingen under 75 vil være præsident. 

 Har gennem det sidste år mentalt forberedt sig på lukningen. 

 I forbindelse med klubmøde i maj blev der holdt reception med uddeling af donationer: 
o 10.000 kr. til Kvisten: hjælp til kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb 
o 10.000 kr. til TUBA: unge kvinder, opvokset i et misbrugsmiljø. 
o 10.000 kr. til Ventilen, der hjælper unge kvinder ud af ensomhed. 

 Efter receptionen: hyggelig afskedsmiddag trods den triste baggrund. 

 Mødes fremover hver anden måned. Valg af mødested, dato og indhold går på skift 

 Ingen overflyttes til andre klubber. 

 



Aalborg v/ Lis Pedersen: 

 Arbejdsgrupper. 

 Støtter på flere niveauer. 

 PR: Deltaget i ”Verdens Bedste Nyheder”. Uddelte ca. 1200 aviser. Havde roll up med. 

 Har i lokalradio fortalt om, hvem vi er. 

 Extension: 1 nyt medlem optages til oktober 

 Støtter unionsprojekt 

 08.11.19: Foredrag af rumænsk kvinde om kvinder i Rumænien. 

 Vision:  Flere medlemmer og gode, indholdsrige møder 

Pause med lotteri, salg fra klubbernes boder og en lækker frokostbuffet. 

Eftermidddagens program blev indledt med sangen ”En tanke fænged’ ” 

Regionsrådsformand Ulla Astman var nu klar med sit indlæg. 
Regionsrådet har 41 medlemmer fordelt på 8 partier, valgt for 4 år. Næsten lige mange kvinder og mænd. 
Budget: 12 mia. kr., hvoraf sundhed sluger ca. 90%. 
 
Sundhed er en opgave for samfundet  - folkevalgte skal tage beslutningerne. 

 Hvor skal sygehusene ligge? 

 Skal behandlingen være ambulant, på hospital, telemedicin el. a. 

 Prioritering: Stor opmærksomhed på sårbare udsatte 

 2019: 
o  Styrke psykiatrien: Tættere samarbejde mellem psykiatri og somatik. 
o Udgående teams. 
o Børne- og ungeindsats. 
o Mere patientinddragelse 
o Brobyggersygeplejersker, følger med, følger ud, følger op. 
o 2-5% socialt udsatte 
o 15-20% sårbare med særlige behov. Mange unge, især kvinder har stort forbrug af smertestil-

lende håndkøbsmedicin. 

 Center for pårørende i psykiatrien: tilbud om forældresamtaler, forældre-børn samtaler. 

 TIME OUT: børn/unge af forældre med psykisk sygdom  

 Kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund. 

 Center for flygtninge med sammensatte helbredsproblemer. 

 Livmoderhals screening 23-64 år. En del vælger den fra. Det er mest veluddannede, der deltager.  For-
søg med åben klinik uden tidsbestilling, udenfor normal arbejdstid, med en fremmed læge. 

 Tidlig opsporing af sårbare gravide: Samarbejde mellem kommune og region. 

 Familieambulatoriet: Tilbud til gravide med misbrugsproblemer. 

 Projekter finansieret af satspuljemidler: Pengene kan fås i 3 år. Der går meget tid med ansøgning. 

 Frivillige kan hjælpe med at lytte (fx Mødrehjælpen), når der ikke er brug for egentlig behandling. 

 Svært at få indhold i sundhedshusene. Der skal opbygges samarbejde mellem de forskellige behandlere 
i husene.  

 Ulla Astman har fået ubehagelige breve og mails, men det er svært at politianmelde, da afsenderne 
ofte er anonyme. 

Indlæg v/ unionspræsident Else Lücking om unionsprojekt ”Teenagemødre i Rumænien”. 
Der har været venskab mellem Region 2 og Rumænien i 25 år.  
Rumænien er det land med flest teenagemødre. I 2016 blev 600 børn født af mødre på under 15 år. Fædre-
ne ofte 15-19 år. 40.000 børn bliver årligt forladt. Mange af pigerne er blevet gravide ved overgreb. 

Projektskitse:  

 4 års periode 

 SIDK giver 50-100.000 kr. pr. år 



 Alle 7 rumænske klubber deltager 

 Ingen administrative udgifter 

 Krav om tilbagemelding 

 Løbende opdatering på SIDKs  hjemmeside 

Hvornår er det bedst at få et barn: ikke mindreårig - ikke gammel - har uddannelse. 
 Der er sammenhæng mellem baggrund/miljø og tidlig graviditet. 

Følgevirkninger af tidligt moderskab: Depression – følelsesmæssig nød – adfærdsmæssige lidelser – stoffer 
– lavt selvværd. 

Abortlov i Rumænien: 

 Ret til abort indtil uge 14. Mange opdager graviditeten for sent. 

 Pigerne har ret til at fortsætte uddannelsen, eller udsætte studierne, hvis der er komplikationer. 

 Fortrolige samtaler med sundhedspersonale og det offentlige. 

 Som 16-årig adgang til seksuelle sundhedsydelser og prævention uden forældrenes viden. 

 De unge mødre får børnehaveplads til deres børn. 
 
Informationskampagne af SI Rumænien:   

 Seksualundervisning i skolerne - prævention 

 Oplysning til forældrene 

 Plakater og anden PR 

Uddannelsesperspektiv:    

 Tale for, at de unge piger kan blive i skolen 

 Oplyse om kvinders rettigheder 

 Yde stipendier i enkelte tilfælde 

Ekstra social støtte: 

 Mentoring/psykisk støtte 

 Til at flytte 

  Til pasning af barnet og til udstyr 

 Via dansk Røde Kors er mødrehjælpen i Rumænien 

Efter Else Lükings indlæg kunne Lis Pedersen oplyse, at indtægten ved lotteriet blev 3.500 kr. som går til 
”Teenagemødre i Rumænien”. 

Herefter blev ordet givet til Birgitte Kiil, præsident i SI Viborg, der lukker pr. 30.09.2018. 
Birgitte takkede for det gode samarbejde, der har været i Region 1. Klubbens restformue på 5.000-6.000 kr. 
doneres til ”Teenagemødre i Rumænien”, når regnskabet er afsluttet. Præsidentkæde, banner og klokke 
afleveres på det lokale bymuseum og generalforsamlingsprotokoller o. l. afleveres til det lokale arkiv. Roll 
up er solgt til SI Aalborg. 

Til slut blev Regionalmappen overdraget til SI Skagen v/ Inger Hansen, som kunne meddele, at næste Regi-
onalmøde afholdes i Skagen lørdag d. 5. oktober 2019. 

Mødet blev afsluttet med sangen ”Livstræet”. 

Referent: Lise Surland, SI Skagen      


