
1 
 

 
Referat fra Regionalmødet for region 5 og 6 

Søndag d. 7. oktober 2018 
Afholdt i Aakirkebyhallerne i Aakirkeby 

Tema: Kilden og inspirationen 
 
Værter og arrangør: SI Bornholm Leonora 
 
Mødeleder Susanne Marcker 

 
Præsident Jette Bjørchmar Thomsen bød velkommen og mødet startede med lysceremoni. 
De 4 lystændere: Inge Claudius SI Glostrup, som i sin tid var med til at chartre klubben på 
Bornholm tændte for SI International, Bente Nørreskov-Nielsen tændte for SIE, Vinnie Juul 
Thomassen tændte for SI Danmark og Jette B.T. tændte for SI Bornholm Leonora. 
 
Efter lysceremonien sang vi Soroptimisthymnen. 
 
Inge Claudius havde de 3 minutter og reflekterede over ordet tak og taknemmelighed i det 
hele taget. 
 
Herefter fik unionspræsident Else Lücking ordet. 
Det var Elses 7. dag som unionspræsident og dette var det 4 regionalmøde, hun deltog i. 
Kædeoverrækkelsen, som foregik i Slagelse i september, kan ses på hjemmesiden. På 
optagelsen får Else en helt velfortjent tak for den store indsats hun allerede har lagt i 
Forretningsudvalget som president elect og kasserer. 
 
Else talte om hvad vi kan forvente af det nye FU og hvad det nye FU forventer af os. Elses 
overskrift er: Det skal være sjovt! 
 
I det nye FU er så godt som alle klubberne i region 8 repræsenteret. FU holder et 
dagsseminar sammen med RPD’ere og Extensionkomitteen for at planlægge 
arbejdsopgaverne under ønsket om at skabe et fællesskab om projekter og få fokus på SI’s 
kerneopgave ”støtte til kvinder og piger”.  
 
Desuden vil FU sammen med de, der varetager kommunikationsopgaver, drøfte hvordan 
kommunikationen skal varetages. Her nævnte Else bl.a. det elektroniske blad, der også er 
kostbart at fremstille; at Facebook kræver at vi (medlemmerne) er sociale, hvis de sociale 
medier skal have effekt: hjemmesiden – er det myter eller er den svær at benytte? 
Else ønsker også at funktionsbeskrivelserne bliver gennemgået på tværs.  
Som kasserervikar fik Else indblik i unionsprojekterne og blev opmærksom på at der fx 
manglede informationer om hvem der har råderet over midler, at der er samlet nok ind osv. 
Else mindede om at der er udbudt kurser både for KPD og KAPD og for Extension, begge 
for at sikre fælles grundlag. 
 
Der er en præsentation af det nye FU på hjemmesiden (under medier => artikler). 

 FU ønsker at være synlige 
 FU ønsker at være støtte for klubberne 
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Og hvad regner FU med fra medlemmernes side? 

 At vi har det sjovt i klubberne 

 At vi tager arbejdet i den gode ånd; at undre sig i stedet for at klandre – og det 
gælder alle lag 

 At vi læser det, der bliver sendt ud. Her sagde Else, at hun vil bestræbe sig på at 
Medlemsnyt bliver kortere, men hyppigere. Dette i lyset af, at man nemt kan læse en 
kort meddelelse, når den kommer (hvis man ved den er kort) - i stedet for at udsætte 
læsningen. Så glemmer man nemt mailen. 

 At vi læser funktionsbeskrivelserne og retter vores egne ditto til. Else nævnte flg. 
eksempler: hvis der bruges privat MobilePay, så skal det beskrives; hvem der har 
adgang til klubbens konti skal beskrives osv. 

 
Og så fik vi en udfordring fra Else: ”Hvad tænker jeres klub, at I vil tage fat i?”. 
Det kunne være ”Vi ønsker at komme med input” (som kan bruges til Medlemsnyt) eller ”Vi 
vil være aktive på Facebook” 
Det ønsker Else at vi melder tilbage om og satte en deadline til 1. november. Den blev dog 
rykket til 1. december efter udtrykt ønske.  
 
I forlængelse af Center for frivilliges input på L&R om ”hvem er frivillige?” (typer, 
aldersgrupper mv.) ønsker Else at man i klubberne drøfter, hvad der skal være i fokus, fx 
alderskriterier. Drøftelserne må meget gerne munde ud i vidensdeling; det kan være en 
artikel til hjemmesiden, som igen kan bruges som input i nyhedsbreve.  
På spørgsmålet om hvem der er vores målgruppe på Facebook, pegede Else på at FB er 
en lillesøster til hjemmesiden og at FB skal synliggøre arbejdet og at vi byder ind fra hele 
landet. 
Til sidst fik vi et kvarters tid til i grupper at drøfte et af to spørgsmål: Hvad er det ved 
hjemmesiden, der giver udfordringer? Og Hvad er det, vi ønsker ift. medlemsinformation? 
Else modtog input fra salen og ønskerne til medlemsinformation lå fint i tråd med Elses 
oplæg. 
 
Anne Gjendal stod for en lille pausegymnastik til Kim Larsens sag, Pianomand. 
Efterfølgende kunne Anne Marie Pihl fortælle, at denne sang er knyttet til Bornholm, idet 
Kim Larsen i mange år kom på Gæstgivergården i Allinge, hvor ejeren blev kaldt 
Pianomand. Da han døde, skrev KL sangen og royalties går til Pianomands kone, Monica. 
Både gymnastikken og historien om sangen var fine indslag. 
 
Herefter gik ordet til Kirsten Goos, region 6’s medlem i Extensionkomiteen. 
Kirsten præsenterede slides med oplysninger om medlemstal og aldersfordeling og talte 
om Extensions opgaver i klubberne. Der er lagt en Extension plan 2020 på hjemmesiden. 
Materiale til etablering af nye klubber kan rekvireres hos Kirsten. 
I sin præsentation af mulige nye typer af medlemskab (virtuelt medlemskab, 
webmedlemsskab) fortalte Kirsten, at SIE arbejder på at forenkle love og at dette bliver 
præsenteret til høring i 2019 med henblik på vedtagelse i 2020. 
Kirsten opfordrede FU til at nedsætte et ad hoc udvalg ift. alternative medlemsskaber. 
Kirsten har lagt sin præsentation og plan 2020 på Region 6 hjemmeside (se Danske klubber – 

Region 6 hjemmeside – under menupunkt Region 5 og 6) 
Anne Højbjerre fra SI København oplyste at hun er i kontakt med 9 kvinder i Køge-
området i forsøget på at starte en klub i Køge. 
 
Frokostpause 
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Vi startede eftermiddagen med at synge Optimistvisen. 
Dagens foredragsholder var Mette Tiensuu, kommerciel chef på Bornholms Tidende. 
Efter egen præsentation, som bl.a. oplyste at det er hendes faglige opgave at lave ballade 
og skabe forandringer, præsenterede hun os for Vicky Lindholm (som både er parterapeut 
og veninde). Mette havde valgt at illustrere sine budskaber om personlig udvikling i form af 
en samtale de 2 kvinder imellem. Der var 5 emner i samtalen: relationer, manifestation, 
målsætning/handling, selvkærlighed og frygt. I samtalen fik vi indtryk af den metode, de 
anvender for at give hinanden ærlig tilbagemelding på de udfordringer, de hver især 
bringer på bane, herunder også Mettes veludviklede trang til at udfordre en eventuel frygt 
ved ”at gøre det man frygter”. 
 
Kaffepause 
 
Dagsordenen var herefter ændret, fordi der kun var én klub, der havde meldt om indlæg 
vedr. hvervning og fastholdelse af medlemmer. Så inden vi kom til det, havde vores værter 
så skaffet en ekstra foredragsholder, Claus Thorsen, og overskriften var ”De 
underjordiske”. 
Claus, der er tidligere bager og ivrig amatørarkæolog, er nu historieformidler på Bornholm. 
Vi fik et festfyrværkeri af beretninger om hans fund og formidling om den bornholmske 
undergrund. 
 
Derefter fik Else Nørgaard, Brøndby, ordet. Else talte om hendes iagttagelser om hvordan 
man ”passer på” medlemmer og gør sin klub attraktiv. Else var stor fortaler for SWOT-
analyser, der undersøger styrker/svagheder og muligheder/barrierer, i afdækningen af 
klubbens tilstand og det fortsatte klub-arbejde. 
 
Inden vi sagde farvel og sang ”Nu falmer skoven”, fik Hanne Daugaard fra SI København 
ordet for at orientere om næste års regionalmøde, der vil foregå på Glostrup Park Hotel 
søndag d. 27. oktober 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Benedicte Krog-Meyer, SI København 


