
 

      
Extension komitemøde den 1. februar 2020  
hos Birthe Sonne i sommerhuset, Frølunde Fed, Korsør  
  
Deltagere:   Karen Brøde Harritsø,  Hanne Tvedegård Larsen,  Birthe Sonne-Schmidt,  
                      Grethe Lambrecht, Birgit Stage, Anne Marie Folmann, Mette Tobiassen 
                      og Lone Dalstrup  
           
Afbud       :  Kirsten Goos 
  
Referent  :  Lone Dalstrup  
  
------------------------------  
Referat ifølge dagsorden:  
  
1.   Nyt fra formanden 
2.   Kort om Orange Dage i hver af regionerne 
3.   Kort om Inspirationsdage i hver af regionerne 
4.   Program og menu til samtalecafe den 8. eller 9. marts 2020 - nogen udfordringer? 
5.   Resultatet af trivsel-spørgeskema-undersøgelsen 
6.   Beretning til L&R perioden 2018-2019 
7.   Møder / hjælp til klubber, som har haft (har) problemer 
8.   Indsamlet materiale fra klubberne 
9.   Eventuelt 
10. Næste møde dato?   
 
1.   Nyt fra formanden 
      Grethe takkede Birthe, fordi vi måtte være i hendes sommerhus. Vi lavede en kort   
      præsentation, da Anne Marie er ny i komiteen. 
 
      Karen Brøde Harritsø-region 4,  Hanne Tvedegård Larsen-region 7,  Birthe Sonne-Schmidt-  
      region 1, Grethe Lambrecht- region 8, Birgit Stage- region 8, Anne Marie Folmann-region 5,  
      Mette Tobiassen-region 2,  Lone Dalstrup-region 3, Kirsten Goos, region 6.  
 
      Grethe lagde punkt 3 og 7 sammen. 
      1.2.2020 er vi i Unionen 1399 medlemmer, så vi er gået tilbage 
      Klubben Dragør-St. Magleby er lukket pr. 31.12.2019 
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Referat af extensionmøde 1.2.2020 …. fortsat 
 
 

Der arbejdes på, at få ”digitalt medlemskab” op at stå. I region 8 vil man muligvis skulle 
afprøve dette som et pilotprojekt. Dette betyder at være online medlem, og  således ikke 
møde op på mødeaftener, men have mulighed for at deltage i klubbernes 

        arrangementer som foredrag mm. Det digitale medlem støtter den gode sag og betaler  
        unionskontingent. 
 
 Den nye hjemmeside er snart på vej, Else Lücking og 2 andre arbejder på den. 
 
2. Orange Dage 
        Ringsted havde søgt et beløb til afholdelse af Orange Dage og fik 30.000 kr. af Østifterne. 
    Klubben havde lys på Valdemar statuen, salg af orange sager samt foredrag. Presseomtale,  
    omtale på facebook, folk fik udleveret orange tørklæder m.m. 
 
    Birkerød deltog ligeledes med foredrag og paneldebat omkring ”digital vold”. Folk fik orange 
    sløjfe omkring håndleddet. Fik omtale af ”vold mod kvinder” 
 
    Silkeborg, Kerteminde, Kalundborg var med ….. og måske også Brande. 
    Ribe havde lys på Dronning Dagmar og havde uddeling af orange tørklæder. 
        Holbæk havde 2 arrangementer, idet selve dage ikke var en succes, selvom der var sprayet 
    flere hundrede sko orange og blev solgt bl.a. orange muffins. Holbæk gentog weekenden    
   efter, hvor der var mere gang i foretagendet - fik udleveret en del brochurer. 
        Skagen havde lys på Kulturhuset og havde foredrag med Sarah Omar. 
        Skive havde lys på statuer i 7 rundkørsler. 
 
    Konklusionen er, at ikke mange klubber har deltaget i Orange Dage, men deltagerklubberne  
    har virkeligt gjort noget ud af arrangementet. 
 
3       Inspirationsdage og hjælp til klubber 

Grethe har været i Vordingborg klubben, hvor mange var gået i vrede, omkring 15        
klubmedlemmer sad på en café, og de havde kontaktet Grethe. Grethe fortalte lidt om    
medlemspleje, som de gjorde det i Næstved klubben. 

         Med vores gennemsnitsalder i klubberne, er det ikke en overraskelse, at det er nemmere at 
     få lidt ældre nye medlemmer end yngre nye medlemmer. 
 
         Birgit fortalte om en henvendelse til FU fra Bornholms Leonora, som var ved at lukke  
     klubben, da de ikke mere magtede al bureaukratiet. Birgit har besøgt dem, og klubben har 
     besluttet at køre videre bl.a. med regionsprojekter. Efterfølgende - de har det godt. 
 
         Grethe - reg. 8  afholder inspirationsmøder med extension, KPD og præsidenten. 
         Besluttet at have regionsprojekt i Tanzania. Ville gerne gøre vandledning i Gambia færdig.  
     Kvinderne går 3 timer efter vand. Der mangler en halv kilometer ledning, og hvis klubberne  
         deler kr. 50.000 til projektet, kan det gøres færdigt. 
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Referat af extensionmøde 1.2.2020 …. fortsat 
 
     Anne Marie - reg. 5 fortalte, at man ikke deltog i regionsprojekt, men gerne vil deltage i  
         unionsprojekt og gerne et projekt med grønlandske piger. Der er flere klubber i unionen, 
  som har et sådan projekt i Grønland. 
 
  Mette - reg. 2 afholder samme dag inspirationsmøde med Extension og KPD i hver sit lokale. 
    Der sker rigtig meget i regionen. Silkeborg har lavet drejebog omkring kontakt til potentielle 
    nye medlemmer. Regionsprojekt ”Ukraine” har været på tale. 
 
    Lone - reg. 3 afholdte inspirationsmøde med Extension og KPD i Odense med 24 deltagere, 
    heraf havde over halvdelen kun været medlem i under 10 år, og nogle kun et par år. Positivt 
    at de var glade for at deltage i inspirationsmødet. 
        Lone lavede oplæg og delte dem herefter i grupper, som skulle diskutere 4 emner, som  
        Extensionkomiteen har haft oppe at vende.  
    a)  Nye medlemmer/overførsel af medlemmer 
              Konklusion: de klubber, som ikke har haft problemer med overførsel af nye medlemmer, 
                                    mente, at en gang optaget, skal man ikke optages igen. 
               de klubber, som har dårlig erfaring og næsten har fået splittet klubben ad, 
               mente, at der skulle stemmes som ved nyt medlem udefra. 
    b)  Regionernes opdeling - fordele/ulemper 
              Konklusion:   Størstedelen mente, at opdelingen var fin som nu. 
         c)  Projekter/moneymaking 
              Konklusion:  vi er for dårlige til at lave projekter 
         d)  Samarbejde/sammenlægning af Extension og KPD/KAPD 
               Konklusion:  nogle var for en sammenlægning, andre vil beholde opdelingen og kunne 
                 kunne godt samarbejde alligevel. 
 
   Generelt går det rigtig godt i region 3. 
 
         Karen - reg. 4  har et regionsprojekt på bedding, men skal først have det godkendt. 
     Haderslev og Kolding klubberne har gnisten, men skal have flere medlemmer. 
 
        Hanne - reg. 7  regionen består kun af 3 klubber, og Hannes Holbæk-klub har kun 10         
     medlemmer, men de er ikke under afvikling, men under udvikling. 
         Havde 1 nyt medlem, som desværre sprang fra.  De har et Uganda projekt. 
         Det blev foreslået Hanne at afholde et foredrag omkring SOR på Sosu skolen. 
           
         Birthe - reg. 1  afholder ikke mere fælles inspirationsmøde, kun Extension, men har ikke 
         haft et inspirationsmøde i år. 
         Regionen har et Angola projekt, hvor man hjælper med uddannelse af jordemødre. Der er  
         ingen soroptimister i Angola, men man har fået øjnene op for organisationen. 
         Efter 10 år er 9 jordemødre blevet til 100, og den lille provins er nu kendt overalt pga Namas- 
         soroptimist jordemødrene. 
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Referat af extensionmøde 1.2.2020 …. fortsat 
 
    6 klubber fortsætter projektet med at uddanne/efteruddanne. 
 
         Skive kører i en 5-årig periode med poster af 1 års varighed (normalt 2 år) 
         Hvert år i januar sender alle medlemmer forslag til optagelse af potentielle medlemmer 
         Alle godkendes, alle inviteres til betalt møde, og de som takker JA får en mentor, som de 
     følges sammen med - der optages 7 medlemmer ad gangen. 
 
4.   Samtalecafé 
      Nogle klubber deltager, andre har andre tiltag, som de ”plejer” at have. 
          
5.   Resultat af trivsel-spørgeskema-undersøgelsen 
      Der er kommet rigtig mange svar, hvilket er positivt, men desværre er det uoverskueligt at 
      sammensætte svarene, som skulle have været stillet som JA/NEJ svar. 
 
      Grethe vil udsende nyt spørgeskema baseret på svarene fra denne runde, men som JA/NEJ 
  spørgsmål. -   Birgit kontakter Else Lücking for at høre, hvad FU vil gøre. 
 
6.   Beretning til L&R 2020 - perioden 2018-19 
      Grethe laver beretning og nyhedsmail, når hun modtager mit referat af mødet. 
 
7.   Møder / hjælp til klubber, der har - har haft problemer 
      Se punkt 3    
                    
8.   Indsamlet materiale fra klubberne      
       Indkommet materiale ligger på hjemmesiden 
 
9.   Eventuelt 
  * FU - projekt WOMENA (menstruationskop) Uganda 
          Mette turde som læge ikke gå ind for et sådant projekt, da hygiejnen skal være helt i top, 
          i modsat fald vil sådan en kop kunne forårsage betændelse, i værste fald dødelig. 
 
      * Birgit fortalte, at der var lagt op til, at SI Board får større magt - Unionerne vil modsat gerne   
         selv bestemme ud fra eget lands love. 
         Det forventes, at reglen om at 75 årige ikke må være suppleant til L&R laves om. 
 
10. Næste møde  
       vil være på L&R på Menstrup Kro - fredag den 24. april - kl. 14.00. 
  
Horsens, den 4.2.2020 
Lone Dalstrup , referent 
Extensionkomiteen 
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