
               Referat 

   
Extention komitemøde den 12. januar 2019 i Vissenbjerg på Fyn 
 
Deltagere: Lotte Christensen, Karen Brøde Harritsø,  Mette Tobiassen, Hanne Tvedegård Larsen,  
                    Birgit Stage, Lone Dalstrup 
          
Afbud       : Anne Marie Janus, Grethe Lambrecht, Kirsten Goos 
 
Referent:   Lone Dalstrup 
 
------------------------------ 
Referat ifølge dagsorden (næsten): 
 
1.  Godkendelse af referater 
     Ref af 13.10.18 - Fælles møde med FU ……   godkendt 
     Ref af 30.11.18 - Telefonmøde …………………. godkendt 
 
2. Komiteens økonomi incl. bevillinger fra sidste Soroptimist år 
 
    Budgettet/rådighedsbeløbet er kr. 52.000,- 
    35000 kr. er afsat til hverveaktiviteter og start af nye klubber i 2018/2019, der er intet hensat  
    fra sidste år. 
 
    Gamle ansøgninger fra:  Silkeborg, Region 2, Århus, Horsens, Ålborg = kr. 23.130,- 
 
    Action: Lotte 
    Der skrives ud til alle klubberne, at der er et reduceret beløb til rådighed, hvilket udbetales 
    mod dokumentation over betalte udgifter - max. kr. 3.500,-. 
     
     Nye ansøgninger fra sidste år:   
     - Leonora Bornholm……………………………………………  kr. 2.200  
     - Ålborg ……………………………………………………………..  kr. 2.500 
     - Ikast/Herning/Brande  ny international klub ……  kr. 3.000 
      
     Disse 3 ansøgninger er godkendt med fuldt beløb mod dokumentation af betalte udgifter. 
     Action: Lotte 
     Videresendes til unionskassereren, som vil udbetale beløbene. 
     Action: Lotte 
     Der laves budget for Extension komiteen for næste år 2020, afleveres 31. marts 2019 til FU. 
     Budgettet sendes til Extension komiteen for godkendelse. 
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3.  Procedure for ansøgning og ansøgningsskema om tilskud til hvervekampagne i klubberne 
     Skema og procedure udformes, og det af aftales, hvor skemaet skal ligge på extension hjemme- 
     siden. 
     Action: Lotte  Ansøgning og procedure sendes til FU for godkendelse 
    (vedhæftet opdaterede bilag - Action: Lone)  
 
4.  Materiale til samtalecafe - plakat og flyer - v. Lone 
     Materialet var sendt ud på forhånd, og vi blev enige om, at der laves 2 udgaver (med og uden  
     tilmelding) ….. og Lone sender tilrettet plakat/flyer til  komiteens medlemmer, som sender dem 
     ud til deres regions klubber med tilbud om, at Lone vil rette plakat/flyer til, hvis de ikke selv  
     kan.  Action: Lone samt komiteen 
 
5. Extension komiteens hjemmeside v/Kirsten Goos 
     Kirsten var fraværende, men vi gennemgik: 
     - Vores webside skal have indholdsfortegnelsen PLAN 2020 - besluttet i ext.komiteen 2016 
        Action: Lotte   Der tilføjes punktet (indsættes efter nyheder fra extensionkomiteen) 
       Ansøgningsskema med procedure for ansøgning om midler til hvervekampagner 
 
       Opdateret velkomstmappe skal ligge på Extension hjemmesiden, men skal også være synlig  
       for interesserede ikke-medlemmer, som kigger på unions hjemmesiden. 
 
       Ligeledes skal det også være muligt ved et klik på et forsidebillede på unions hjemmesiden at 
       interesserede potentielle medlemmer bliver videresendt direkte til  
       extension komiteens formand, som tager kontakten og igen videresender til nærmeste klub. 
       Action: Lotte /Kirsten Goos/Kirsten WEB 
 
6.  Bæredygtighedsfestival / SI Ålborg 
      Lotte var blevet kontaktet af SI Ålborg, som havde været til informationsmøde omkring  
      Bæredygtighedsfestivalen i  Ålborg.  Lotte synes, at ideen er super, og festivalen/tiltaget vil  
      blive nævnt i ExtensionNyt.         Action: Lotte 
 
7.  Samtalesalon - hvilke klubber deltager 
      Kun 6 klubber p.t. har givet tilsagn om at deltage: 
      Horsens, Assens, Odense, Holbæk, Næstved, ? 
 
      Vi var enige om, at det er for få klubber, og én af grundene kunne være den sene udmelding 
      fra FU, derfor satte vi allerede nu datoen for en samtalecafe næste år:  mandag, 9. marts 2020     
      På vores årlige inspirationsmøder ude i regionerne skal vi slå på tromme for deltagelsen i dette 
      landsdækkende samtalecafe-arrangement plus drøfte en eventuel regionsomlægning og lade 
      det være op til klubberne at melde ud, hvorvidt det er en god ide, og hvordan de kunne mene,  
      at regionerne skal se ud. Extension komiteen tager resultaterne af drøftelserne med til næste 
      møde, hvor vi vil drøfte resultaterne for en eventuel indstilling til FU om ændring af regionerne. 
      Ligeledes opfordres klubberne til at deltage i orange dage 25. november 2020.        
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8.   Lukningstruede klubber - strategi 
       Der er p.t. 13 lukningstruede klubber med i alt 107 medlemmer, og disse kan vi ikke undvære. 
       Der er flere løsninger/muligheder:                                                                                       
        a)   medlemmerne overføres i grupper til andre klubber                                                    
        b)  2 nødlidende klubber slås sammen til én fungerende klub 
         
       Ved overførsel og sammenlægning opfordres der til rummelighed og til at tænke på  
       en gang soroptimist - altid soroptimist, 
 
        c) -  For at få nye medlemmer 
             -  hvert klubmedlem kommer op med navne på 2 nye potentielle medlemmer 
            -  Deltagelse i kommunens møde med nye borgere/tilflyttere i byen  
            -  Deltagelse i byens frivillighedsmesse  (hvis der er en sådan) 
            -  Annoncere efter nye medlemmer - brug også facebook 
            - Invitere nye potentielle medlemmer -  
              på unionens hjemmeside findes inspirationsmateriale under Extension / ideboks 
 
        Men afstandene imellem klubberne kan være et problem - f.eks. Holbæk, som kun har 10 
        medlemmer, har 45 km til nærmeste naboklub. 
 
        Fra den lukkede Esbjerg-Freja klub forsøges at optage medlemmer i grupper. 
         
 
  9.  Velkomstmappen 
        Velkomstmappen vil blive sat på hjemmesiden i opdateret januar 2019 udgave 
        Velkomstmappen skal kun være at finde digitalt (ikke sælges til klubberne) 
         og tænk på miljøet, inden man printer velkomstmappen ud ! 
        Velkomstmappen har fået et punkt 9. Soroptimist Hymnen på dansk  (Action: Lone) 
          
         punkt 4. Unionslove …. kan downloades  (bestilles særskilt SLETTES)         
         punkt 5. Klublove …..     kan downloades  (bestilles særskilt SLETTES)  
         punkt 6. Klubreglement   SLETTES 
         Action: Lone 
         Side 7 i velkomstmappen ”Hvor kan du finde mere information?”  
         Afnittet SoroptiNet  sættes ind under Medlemsnyt 
 
         Action: Lotte    finder ud af, hvorvidt brugernavn MEMBER og password CAMBRIDGE 
                                    stadig er aktuel eller ændret til nyt 
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10.  Eventuelt 
 
        Mette : Odderklubben har en donation til Bavinchi i Tanzania på kr.50.000, 
        som de ikke kan få tilladelse til at overføre til sygehuset dernede. Danske Bank er bange for  
        hvidvask og forlanger et regnskab dernedefra, men dernede vil de kun sende regnskab ved 
        større beløb.   Lotte gav Mette nogle navne, som hun kunne kontakte. 
 
        Hanne : Efterspurgte en dagsorden/emner til regions inspirationsmødet 
         
        Lotte:  Randersklubben leder efter en ung pige, som vil modtage hjælp til at komme ned og 
                    lave frivilligt arbejde på et børnehjem i Kenya. 
                    Kriterier for ung pige:  pædagog- eller sundshedsstuderende, som ikke er kommet ind 
                    på uddannelsen, men skal søge ind på kvote II . 
 
         Næste møde:       Skype møde - torsdag, den 28. marts 2019, kl. 19.00 
 
         Næste møde:       L&R formøde fredag, den 26. april 2019  (lørdag selve L&R mødet) 
                  Action: Birgit 
                  Hotelovernatning FU og Ext.komiteen - spisning - m.m. 
   
 
 
Horsens, den 12. januar 2019 
Lone Dalstrup                                                                             
 
 
(Lotte har kommenteret og godkendt referat) 
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