
               Referat 

   
Extension komitemøde den 26. april 2019 på Trinity hotel i Fredericia 
 
Deltagere: Karen Brøde Harritsø,  Mette Tobiassen, Hanne Tvedegård Larsen,  
                    Birgit Stage, Kirsten Goos, Anne Marie Janus, Grethe Lambrecht og Lone Dalstrup 
          
Afbud       : Formand, Lotte Christensen, er trådt ud af Extensionkomiteen ult. april 2019 
 
Referent:   Lone Dalstrup 
 
------------------------------ 
Referat ifølge dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
      Dagsorden godkendt 
 
2.  Godkendelse af referat fra sidste møde, den 28. marts 2019 
     Referat godkendt uden kommentarer 
 
3. Valg af ny formand 
     Grethe Lambrecht takkede ja til at være ny formand efter afgåede Lotte Christensen 
        
4.  Status for Extension hjemmeside v/Kirsten Goos 
      Kirsten har uploadet til hjemmesiden, som hun vil bede os kommentere 
      Kirsten kan gå ind og redigere i vores Extension del af SI Danmarks hjemmeside 
 
5. Planlægning af samtalecafe den 9. marts 2020, herunder valg af tema 
    Mette foreslog, at emnet kunne være vores 5. mål - ligestilling 
    f.eks. at både piger og drenge i Burkino Faso får mad med hjem til forældrene, så også pigerne 
    derved får lov til at komme i skole! 
    Birgit foreslog mål 2 - Stop sult og mål 4 - Kvalitetsuddannelse, således at pigers uddannelse 
    vil blive lige så god som drengenes. 
 
    Vi besluttede følgende: 
    Tema:       Burkino Faso / ligestilling i uddannelser samt stop sult 
    Dato:         Klubber kan frit vælge mellem søndag 8. marts - kl. 15 eller mandag 9. marts - kl. 19. 
 
    Før sommerferien udsendes information omkring samtalecafeen/emnet samt oplysning om 
    Extension komiteens nye formand - Action: Grethe 
 
 
 
      side 1 af 3 



Referat af møde 26. april 2019 fortsat ….. 
 
6. Status for lukningstruede klubber og udarbejdelse af idékatalog og evt. handlingsplan 
    
     Lukningstruede klubber 
     Holbækklubben er kun 10 medlemmer - Hanne fortæller, at det er svært uden hjælp udefra pga  
     den høje gennemsnitsalder i klubben    
 
     - Avedøre-Hvidovre er 12 (Kirsten) 
     - Haderslev klubben er også 12, men har besluttet at kæmpe videre 
     - Holstebro klubben er blevet kontaktet af Mette flere gange, men Mette har intet svar fået ! 
       Birgit fortæller, at de netop har besluttet at nedlægge klubben, men at nogle af medlem- 
       merne   gerne vil overføres til andre klubber. 
       Action:  Mette, som vil høre om overførsel af medlemmer 
       
     Lone mente, at vi fokuserede for meget på de unge og projekter ! 
     Vi skal fokusere meget mere på det arbejde, vi gør for at BEDRE KVINDERS VILKÅR. 
     De unge kan i andre humanitære organisationer gratis deltage/arbejde med projekter, derfor 
     skal vi også melde ud/synliggøre det gode, som vi laver i vores organisation via f.eks donationer. 
 
     Ligeledes skal/kan vi ikke få yngre ind i klubber med højt aldersgennemsnit. Der må højest 
     være et spring på 10 år fra yngste medlem til nyt medlem, så start med de 60 årige og slut med  
     de 40 årige eller yngre !! 
 
      Mange sjællandske klubber er under grænsen for medlemsantal, men 10 kvinder med en 
      gennemsnitsalder på 80 kan ikke optage yngre medlemmer. Klubben skal have lov at leve 
      videre, mens man opbygger en helt ny klub fra bunden af. 
 
      Vi skal have et beredskab til lukningstruede klubber, hvor andre klubber/personer kan hjælpe 
      både med papirarbejde og med det fysiske arbejde. 
 
     Idekatalog 
     Grethe sender info ud til alle i Extensionkomiteen, som sender videre til regionsklubberne. 
     Info består af  
     - skift af formand/ny formand 
     - indsendelse af alt materiale, som kan ligge i IDEBOXEN 
     - gode ideer (hjælp til bl.a. lukningstruede klubber) 
     - hvordan laver vi en pressemeddelelse, som bliver modtaget og sat i avisen ? 
 
      Ideer: 
      - lokalt kræmmermarked med genbrugs dametasker 
      - modeshow med genbrugstøj / bæredygtigt 
      - modeshow, en tilbagevendende begivenhed, som får gæsterne til at komme igen igen … 
      - fiskedam til børn  -  ansigtsmaling på børnene / marked eller event 
      - amerikansk lotteri/gevinster                               side 2 af 3 



  Referat af møde 26. april 2019 fortsat ….. 
 
      Mette fortalte om et event: 
      Carlsberg livestreamer foredrag - henvendelse til Carlsberg (Grethe sender Mettes papirer 
      til os)  Odderklubben afholder et foredrag, - der er ca. 6 foredrag om året tirsdag aften. 
      Klubben tjener penge på indgang 20 kr. samt salg af kaffe/kage - men frivilligt om man vil 
      betale for indgang, da foredragene egentligt er gratis. Kræver storskærm og udstyr til  
      streaming af foredrag. 
     
7.  Status for virtuelt medlemskab v/Kirsten 
      Der blev sat spørgsmålstegn ved de fastsatte datoer, som ligger i meget nær fremtid/kan det  
      overhovedet nås?  Kirsten svarede, at det var bl.a. for at presse nogle beslutninger frem, men  
      gruppen havde endnu intet svar fra FU. 
      Der var enighed om, at hjemmesiden var en stopklods for projektet, men Birgit fortalte, at der  
      bliver arbejdet med hjemmesiden.     
 
8.  Fastsættelse af tidspunkt for næste møde 
     Der var stor fortale for fysiske møder, men et skype møde var også OK. 
 
     Fint med et formøde i forbindelse med LR 1-dags møde, men LR måtte meget gerne ligge en 
     søndag, således at det arbejdende folk ikke har brug for at tage fri om fredagen.  
     Action: Birgit 
      
     Birgit mener, at der kommer et opfølgningsmøde for vores fælles FU-RPD-EXT møde, som blev 
     afholdt i november 2018. Dette møde bliver sikkert i februar 2020 ?? (er det rigtigt forstået?),  
     og dernæst kommer så et formøde den 23. april 2020 i forbindelse med L&R 24-25 april 2020. 
     Action: Birgit/Grethe   dato for næste møde ? 
      
 
9. Eventuelt       
    Intet noteret 
 
 
Horsens, den 6.5.2019 
Referent 
Lone Dalstrup 
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