
 
 

 
SI Regionalmøde i Region 3 
Vært SI Horsens 
Mødet fandt sted 30. september på Bondes Spisegård i Løsning.  
Der var samlet 39 deltagere fra regionens otte klubber samt to gæster. 
Tema for mødet var ”Er regionsprojekt muligt i region 3?” 
 
 
Velkomst 
Præsident for SI Horsens Sonja Elgaard bød kort velkommen, hvorefter der var lysceremoni.  
 

 Lyset for Soroptimist International blev tændt af indlægsholder Birthe Sonne fra SI Skive. 
 Lyset for Soroptimist International Europa blev tændt af Lone Dalstrup, SI Horsens og 

formand for region 3 Extension. 
 Lyset for SI Danmark blev tændt af unionspræsident Else Lücking, SI Næstved. 
 Lyset for klubben, i dette møde for de deltagende klubber blev tændt af klubpræsident 

Sonja Elgaard, SI Horsens. 
 
Herefter sang vi Soroptimist Symphony. 
 
Tre minutter 
Bente Fusager, SI Horsens havde tre minutter 
Hun kom i sit indlæg ind på, hvad det betyder at være soroptimist, kvinder, der vil det bedste. 

 Vi er medlemmer af en verdensomspændende organisation. 
 Vi arbejder gennem forskellige projekter for at fremme menneskerettigheder og forbedre 

kvinders status. 
 Vi har en vision om, at kvinder og piger kan få lov til at udnytte deres muligheder og 

realisere deres fremtidsplaner, og om at kvinder og mænd på lige fod kan skabe stærke 
og fredelige samfund i verden.  

 Vores mission er at være inspiratorer og igangsættere af aktiviteter, der ændrer og 
forbedrer livet for kvinder og piger. 

 Vi har en række værdier: 
 Menneskerettigheder 
 Fred og international forståelse 
 Fremme af kvinders muligheder 
 Retskaffenhed og deltagelse i demokratiske processer 
 Frivilligt arbejde, forskellighed og venskab 

 
Både vores vision, vores mission og vores værdier bygger således på flere almene begreber bl.a.: 
Fællesskab - dvs. noget vi har til fælles, og som vi er enige om. 
Venskab - dvs. en følelse fra en person til en anden, der bl.a. indeholder sympati, empati, 
ærlighed, gensidig forståelse, tillid og gensidighed baseret på ligeværdig given og tagen. 
Solidaritet - dvs. samhørighed eller sammenhold, hvor man sætter sig i andres sted og handler 
på den måde, der moralsk tager hensyn til andre. 
Motivation - dvs. at kunne handle med en kraft, der kommer indefra eller fra omgivelserne, og 
som bl.a. drejer sig om parathed til at opnå et mål.    
 
Alle disse begreber er ikke altid så lette at håndtere, men når - og ikke hvis - vi gør os umage, 
tror jeg, at vores vision kan blive en realitet, og at vores mission kan lykkes.  
 
Det må være vores MÅL - men det kræver også, at vi er MANGE nok. 
Vi må derfor hele tiden sørge for, at vores organisation FØLGER MED TIDEN - både overordnet - 
og navnlig i de enkelte klubber - med projekter og aktiviteter, der også appellerer til YNGRE 
kvinder, som vil være med til ar gøre en forskel, men som i en travl hverdag også lægger vægt 
bl.a. på netværk med faglig relevans og mulighed for sparring. 
 
  



Nyt fra Unionen 
Herefter fik unionspræsident Else Lücking ordet. 
Hun indledte med at præsentere det nye FU, som er organiseret omkring region 8. 
Det nye FU vil bygge bro til PD og Extension, derfor holder FU lørdag den 13. oktober møde 
sammen med RPD’erne og Extension Komiteen. 
 
Der arbejdes i FU også med kommunikation, herunder Soroptima, de sociale medier og 
Medlemsnyt. Medlemmerne vil kontinuerligt modtage nyheder fra FU. Nyhedsmailen tilstræbes 
ikke at være som en nyhedsopsamling med meget information, men derimod hyppigere 
udsendelser med overskueligt indhold. 
 
FU har arbejdet med at gennemgå, tilpasse og opdatere funktionsbeskrivelserne, så de passer 
med den forretningsgang, der er behov for. 
 
Derudover arbejdes der med at skabe overblik over såvel projekter, organisering og økonomi. 
 
Lørdag den 17. november afholdes kursus for KPD/KAPD’erne og Extensionudvalgene. 
 
Else pointerede vigtigheden af, at vi har engagerede medlemmer, der tager ansvar og at 
klubberne arbejder aktivt med hvervning af nye og yngre medlemmer i erhverv, her kunne man 
bl.a. have fokus på medlemmernes døtre. 
 
Else slog fast, at vi har en KERNEOPGAVE. Det er kvinder og piger, vi støtter. Så hvor vores 
arbejde og støtte er rettet mod børn, da skal vi sikre, at det vinkles, så det målrettes piger.  
 
Else pointerede, at det er vigtigt at forstå, at et projekt ikke er det samme som et arrangement, 
der afvikles med henblik på at indsamle midler (moneymaking). Et projekt er f.eks. Region 1’s 
tiltag om vandrensningsanlæggene, der er blevet opsat i Angola.   
Modehow, loppemarked, rosenfestival, foredrag er alt sammen moneymakingtiltag. 
 
Else gjorde opmærksom på vigtigheden af at læse retningslinjerne på hjemmesiden, f.eks. 
anvisningerne om at afregning fra L&R mødet skulle sendes klubvis fra de enkelte klubbers 
kasserere og ikke enkeltvis fra medlemmerne. 
 
Vi skal blive endnu bedre til at bruge de sociale medier til det, de er tænkt som, et sted, hvor 
man netop kan skabe dialog, socialisere m.v. Så kom gerne med indlæg og kommentarer på SI 
Danmarks Facebook side. 
 
Og så skal det være sjovt – forstået som meningsfuldt, inspirerende og givende – at være med i 
bestyrelsesarbejdet. Alle kan byde ind på bestyrelsesopgaven, og når det er sjovt, så vil flere 
også deltage. 
 
FU’s forventninger til klubber og medlemmer er derfor: 

• Engagerede klubber og dermed medlemmer 
• Flere medlemmer og klubber 
• Arbejder med projekter eller moneymaking i forhold til kerneopgaven. 
• At klubberne har det sjovt 
• At det også er frivilligt arbejde og skal kunne lade sig gøre samtidig med et arbejde. 
• At medlemmerne læser mail og orienterer sig på hjemmesiden 
• At medlemmerne læser funktionsbeskrivelser, love og vedtægter 

 
Det nye FU vil gerne høre, hvad den enkelte klub særligt kan byde ind med i forhold til unionens 
arbejde. Alle klubberne i regionsmødet blev derfor bedt om inden den 1. november at indsende 
mail om, hvad den enkelte klub gør for at understøtte SI Danmark. 
 
Indlæg ”Sådan gøres et regionsprojekt til en realitet” 
Efter brunchbuffet holdt Birthe Sonne fra SI Skive et begejstret og engageret indlæg om, 
hvorledes Region 1 havde formået at opstarte et regionalt råd og gennemføre et fælles projekt. 
Hun kom omkring forløbet, tanker og beslutning, succes og misforståelser. 
For at imødegå besværligheder med geografisk afstand, holdt man møder to gange om året og 
ellers via mail. 
 



Man tog udgangspunkt i SI præsident Mariet Verhoef-Cohens appel om women, water and 
leadership. Gennem en lokal kvinde fra Angola blev der hurtigt sat ord på opgaven og lokationen, 
og derefter kørte projektet og voksede i størrelse over årene. 
 
Birthe Sonnes præsentation sendes vedhæftet til de enkelte klubpræsidenter sammen med 
referatet. 
 
Herefter blev deltagerne sendt ud i mindre grupper for at debattere indlægget og sætte ord på 
ønsker og eventuelle forhindringer for at etablere et tilsvarende regionalt samarbejde. 
Der laves et sammendrag af gruppernes besvarelser, der ligeledes fremsendes til 
klubpræsidenterne. 
 
Der vil derefter blive sendt en opfordring til alle klubberne i regionen om at tage drøftelsen i 
klubberne om klubben er villig til at indgå i et samarbejde og stille to repræsentanter til en 
eventuelt fremtidig regional-projektgruppe, der bl.a. skal arbejde med samarbejdsform, 
kommunikation, økonomi og selvfølgelig også etablering af et regionalt projekt, hvor ressourcer 
skaffes fra klubberne og fundraising sker gennem klubberne og evt. sponsorarbejde. 
 
Nyt fra Extension 
Herefter fik vi indlæg fra Extension ved formand for Region 3’s Extension Lone Dalstrup. 
Her fremdrog hun bl.a. gennem statistikker de væsentligste aktiviteter og udfordringer, SI er 
oppe imod i dag. 
Lones samlede præsentation fremsendes ligeledes. 
 
Kort nyt fra klubberne 
Efter kaffepausen fik vi kort nyt fra klubberne, hvad har man gang i og hvad byder fremtiden på. 
 
Assens 
Klubpræsident Edna Larsen: Klubben har p.t. 19 medlemmer med en gennemsnitsalder på 72. 
Der har været en udmelding, der var begrundet med det tidligere FU’s behandling af økonomi-
situationen. 
Der er et godt kammeratskab i klubben. 
 
På oktobermødet har man sat Plan 2020 på programmet for at fokusere på medlemstilgang og  
–fastholdelse. 
 
Klubben gennemfører mange money-making arrangementer, herunder bl.a. bankospil, 
loppemarked og salg af Ugandavarer. Klubben har derigennem formået at kunne donere i alt kr. 
40.000 til lokale, nationale og internationale formål.  
 
Bogense/Nordfyn 
Klubpræsident Karen Hansson: Klubben har netop optaget fire nye og er p.t. 37 medlemmer.  
 
Klubben gennemfører mange arrangementer bl.a. tombola på julemarked og på Rosenfestivalen. 
Klubbens medlemmer har været meget aktive for hver især at kunne levere fem gevinster, i alt 
blev der skaffet 600 gevinster á minimum 50 kr.  
Kunstmessen er et helt kapitel for sig med mange kunstnere, rigtig mange deltagere og meget 
omtale.  
 
Ud over at have kunnet donere kr. 50.000 (20.000 til Trafficing projekt, 20.000 til et unge team i 
Rumænien og 10.000 til vandprojekt i Gambia) har klubben også doneret en kondicykel til 
Julemærkehjemmet i Skælskør. 
 
Fredericia 
Klubpræsident Lone Olsen: Klubben har p.t. 25 medlemmer, men desværre to udmeldinger på 
vej. Klubbens aktiviteter over året har haft særligt fokus på og forankring i klubbens 75 års 
jubilæum.  
 
Klubben har bl.a. arrangeret blomstersalg ved. 5-6. juli og Halloween på Volden. På tirsdag 
afvikles et stort modeshow. 
 



Klubben har doneret kr. 10.000 til den lokale musikgarde, 6. Juligarden, kr. 10.000 til 
Mødrehjælpen i Fredericia og kr. 10.000 til organisationen AmiAmi (opsøgende arbejde ift. 
migrant sexarbejdere) 
 
Horsens 
Klubpræsident Sonja Elgaard: Klubben har p.t. 38 medlemmer. 2018 har haft særlig fokus på 
medlemspleje med mulighed for samvær, herunder bl.a. med en spilleaften, hvor vi spillede uno, 
yatzy og ludo. Derudover har der været foredragsaftener: ’Generøs kommunikation’ ved Louise 
Vælds, ’Om Danmarks lykkeligste præst´ ved Lone Buhl Pedersen og i november 18 om  
’Stenhuggerkunst’ ved Filip Møller fra Filips Sten- og billedhuggeri.  
Sommertur med besøg på en Go Gris produktionsgård og indblik i dansk svineproduktion. 
 
Klubben har ikke i år iværksat et projekt men har gennemført modeshow og klubmøder eksternt 
for at lave money-making.  
Klubben har doneret ca. kr. 30.000 til Mødrehjælpen i Horsens og en ung kvinde af anden etnisk 
baggrund under uddannelse  
 
På programområdet har vi nedsat en miljøgruppe, der har fået til opgave at arbejde inden for 
Strategimål 5 Miljø til vores oktobermøde. 
Fremadrettet vil der på klubbens februarmøde blive arbejdet i grupper, hvor medlemmerne skal 
tilrettelægge fremtidige klubmøder i forhold til Strategimål 1 Uddannelse, Strategimål 2 Økonomi 
og et projekt 3A Awareness, advocacy og Action.    

Kerteminde 
Klubben var repræsenteret ved Kirsten Torpe, der den efterfølgende dag overgik til klubben i 
Nyborg. 
 
Kirsten Torpe kunne fortælle, at klubben i Kerteminde p.t. har 25 medlemmer, man har fået to 
nye i foråret og der endnu en på vej.  
Klubben arbejdede med hvervning, man inviterede 19 kvinder, og 8-9 to imod invitationen. Heraf 
var fire interesserede. 
 
Klubbens arbejder har taget udgangspunkt i SI mål samt verdensmålene.  
 
Klubben har ikke været engageret i et konkret projekt men er rigtig gode til at få penge til at 
yngle. De indkomne midler doneres til lokale og nationale formål. 
 
Nyborg 
Klubpræsident Dorthe Egelund Jensen: Klubben har p.t. 37 medlemmer. 
 
Klubben har gang i arbejdet med Plan 2020 og skal have fokus på hvervning. Emnet bliver taget 
op på kommende møde. Medlemmerne opfordres bl.a. ti,l at hvert medlem medbringer et 
potentielt nyt medlem.  
 
Klubben har stået for flere forskellige arrangementer, herunder deltagelse i julemarked og 
pinsemarked, deltagelse i AIDS dag samt modeshow og Halloween på Volden. 
  
Et nyt tiltag har været et foredrag arrangeret på gymnasiet, emnet var forældre- og kærestevold. 
Her fik de inviterede 10. klasse og 1. g piger lejlighed til at være på et hold for sig, et foredrag 
uden mobiltelefon. 
 
 I oktober er der foredrag med regionsrådsformand Stephanie Lose, der vil fortælle som 
ligestilling samt hendes arbejdsliv. I 2019 er der planlagt foredrag om sugardating samt om 
WorldFood. 
 
Odense 
Klubpræsident Janne Lindghardt: Klubben har p.t. 31 medlemmer, og der blev afholdt et 
informationsmøde for 12 potentielle medlemmer i efteråret 17, hvilket har givet fem nye 
medlemmer i foråret, og der er to mere på vej samt en genoptagelse. 
 
Klubben samarbejder med en mexicansk klub omkring et projekt, hvor der gives cykler til piger, 
der bor på en losseplads. Foreløbigt er der givet 1o cykler i hhv. 2017 og 2018.  



Derudover doneres der også til både lokale og nationale donationsmodtagere. 
 
Der laves money-making gennem den store forårsmesse samt tombola på blomsterfestivalen og 
et H.C. Andersen arrangement. 
 
Klubben har desuden hentet kr. 40.000 fra en fond, øremærket til center for seksuelt misbrugte. 
  
Klubbens oktobermøde arrangeres som et udviklingsmøde, hvor der skal arbejdes med 
mødestruktur og money-making muligheder. 
 
Vejle 
Klubpræsident Ida Gormsen: Vejleklubben har p.t.  26 medlemmer.  
Det er en aktiv klub med god kommunikation. 
 
Man har arbejdet en del med synlighed via klubbens hjemmeside og Facebookside. 
Desuden har arbejdet omkring projekt Moving the World to end Hunger fortsat haft stor fokus. 
Der har været en del drøftelser og tiltag for at kunne starte et stort internationalt projekt op, der 
har været diskuteret og kørt proces, men det er ikke oppe at køre endnu. 
 
I klubben finder man det helt okay at der kommer klubmedlemmer, der er med for en tid og går 
ud igen. 
 
Kommunikation har været et stort fokus. Medlemmer må gerne være uenige, når enigheden 
kommer efter diskussionerne.  Medlemmerne har talt en del i klubben om, hvad FU burde gøre og 
ikke have gjort i forårets sag i Unionen …. det kan den enkelte dog ikke bruge til noget. Det der 
er vigtigt er, at den enkelte skal turde sige sin mening, og at klubben kan tilkendegive klubbens 
holdning, så FU ved, hvor klubben står. Alle klubber og medlemmer skal turde sige til og sige sin 
mening og så være lige gode venner bagefter.  
 
Ida sluttede med at opfordre til, at man i regionens klubber arbejder på at byde ind på RPD 
posten for 2019 og ligeledes på regionens Extension repræsentant. 
 
Afslutning 
Herefter blev regionsmøde stafetten overgivet til klubpræsident Karen Hansson, SI Bogense-
Nordfyn, der modtog mappen med materialet. Regnskab og regionsmidlerne bliver sendt til 
klubben, når det endelige regnskab er afsluttet. 
 
Næste års møde er den 29. september 2019. 
 
 
Vi sang ’Septembers himmel er så blå’, en dejlig sang på den sidste dag i september 2018. 
 
 
Referent Sonja Elgaard, Susanne Daugaard og Lone Dalstrup, SI Horsens 
Horsens, den 4. oktober 2018 


