
Referat Skype møde d. 28. marts kl. 19  

 Deltagere Alle    

• Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet er godkendt. Grethe har et spørgsmål til brug 

af folder til at have liggende ex hos læge osv.  Det af sted bringer en opfordring til FU om at 

genoptrykke, den lille blå hæfte med mennesker på forsiden, Lotte har sendt mail til FU d 30.3  

 • Evaluering af extension kursus:   

Karen syntes det var godt med drøftelserne. Anne Marie syntes det var godt at være sammen med 

kvinder fra andre klubber. Det var inspirerende. God mulighed for debat. Mette syntes ikke der 

var så meget nyt.  Lone det er inspirerende, med noget nyt.    

  

• Status extension hjemmeside. Kirstens oplæg har hun bedt om blive uploadet hvorefter vi kan se 

den og drøfte den på mødet til L&R. Kirsten sender mail når den er klar.   

  

• Evaluering Samtale salon:   

Lone det lykkedes ikke for Horsens, der var kun 2 gæster ude fra, hvorfor det blev aflyst. Der var 

10 tilmeldte i alt    

 Grethe der var i alt 12 personer tilmeldt, hvoraf 3 var ikke medlemmer.  

 Anne Marie der var 77 personer tilmeldt i alt, vi har holdt det flere år i træk i Birkerød, indlæg 

med  Ozlem Cekec som oplægsholder.  

Hanne, Holbæk 12 der tilmeldte, 3 var ude fra, hvor af kun 1 var en der kom fra gaden. Hanne   

 Havde oplægget. Vi havde stået ved Føtex og delt foldere ud. Vi havde også inviteret div.   

 Kvindegrupper med der kom ikke gæster derfra.  

 Birgit der var 21 hvoraf kun 5 var egne medlemmer, de fik ros for måden at afvikle salonen på,      

 Emnet.  

 Grethe spørger om oplægget kunne bruges, alle er enige om at det var godt, Grete deler de 

øvrige Oplæg hun har.    

 Odder havde inviteret fra Krisecenteret i Horsens, debatten gik ud fra Grethes drejebog.   

 Kirsten region 6, kørte det helt efter drejebogen der kom 15 udefra + 4 fra klubben.   

Brøndby har også haft samtalesalon, men der kom kun ÉN, og det var en mand. Klubben 

besluttede alligevel at holde det med medlemmerne, og man besluttede at holde det igen næste år. 

SI Gentofte præsident deltog, og regner med at holde samtalesalon næste 

 Lotte fortæller at Randers taler om samtale cafe både i forbindelse med orange dage og 8 marts        

               2019.  

 Birgit fortæller at FU har besluttet at næste år bliver der samtalecafe d 09.03.2020 under et emne   

 I FNs verdensmål.  

 Vi vil på mødet ved L&R lave et oplæg til næste års samtalecafe.  

 • Dispensationer Holbæk pga. antal – Gentofte pga. alder – Avedøre / Hvidovre pga. alder  



Status i Århus vi afventer SI Århus Kraka hvad de beslutter, der er indgået aftale med SI Århus at 

de gerne vil modtage de medlemmer der gerne vil overflyttes.  

Haderslev er 13 og de har mulighed for at optage 4 nye medlemmer, Karen og Birgit hjælper 

hinanden med at lave en handlingsplan sammen med klubben, og sender den til FU.   

  

• Flere medlemmer hvad gør vi   

I Holbæk har de planer om at deltage i aftensalg og samtalecafe ved orange dage.   

I Birkerød har de meldt sig til Royal Run og vil have soroptimist  t- shirt på, for at skabe pr. Der er 

et andet løb, hvor de har fået lov at stå og dele vand ud for at blive set.  

Bornholm har sendt breve ud til 40 kvinder, 3 havde meldt til, men kun 1 kom.  

I region 6 syntes Kirsten alle gør hvad de kan.   

I Horsens havde de hverve møde, hvor der kom 25 interesseret, der er 1 indmeldt og 3 

interessenter.  

Anne Marie vi har 3 på bedding, men hun tror at en er blevet afskrækket af møde antallet.   

Anna Marie fortæller at de har inviteret medlemmers døtre, men de vil ikke være med til alle de 

møder vi holder og det med at spise. De vil hellere være med ind og ud i fht aktiviteter.   

På mødet ved L&R vil vi lave et oplæg til klubberne for at få flere medlemmer.  

 • Virtuelt medlemskab v Kirsten    

Alle bedes inden 3.4 sende kommentarer til Kirsten der samler og sender ud til komiteen 

efterfølgende.   

 • Møde dagen før L&R:   

Fu har møde kl. 17 fælles spisning kl. 19   

Extension holder møde fra kl. 16-19 - Lotte taler med Else og sender efterfølgende mail ud.   

 • Kursus vi vil gerne lave en opfølgning på extension kursus, komitemedlemmer komme med 

input. Der arbejdes med dette på mødet ved L&R.  

Standart kursus om efteråret og opfølgning om foråret.   • EVT: Grethe mener at vi bruger FB 

gruppen for lidt og syntes at det er et oplagt at bruge gruppen til at udveksle ideer til ex kursus.   

Grete sender invitation til de to der ikke er kommet ind i gruppen.   

Besøg i FN- byen der kommer lidt fra forskellige klubber.   

  

Hvordan er det at holde møde på Skype?  

Alle syntes det er ok, men at vi skal være meget møde disciplineret og ikke tale i munden på 

hinanden. 

Referent Lotte 

 


