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Holmegaard, den 20.5.2019 
 

Extensionkomite møde 
Søndag, den 1. september 2019 

 
 
DAGSORDEN: 

1. Nyt fra formanden  
a. Intet specielt. Lidt frustration over hjemmesiden, som vi ikke har kunnet komme til. Jeg har 

haft tid til at lave en del i juli og august, mens resten af året er arbejdsmæssigt meget 
presset. 

2. Drøftelse af resultat af spørgeskemaundersøgelsen  
a. 35 ud af 65 har svaret, og mange har gjort sig stor ulejlighed ved at svare uddybende. Fin 

svarprocent til noget sådant. Da FU sendte ud for et par år siden, kom der 9 svar på 50 
udsendte. 

b. Mange udmeldte gav udtryk for kedelige møder og/eller problemer i samarbejdet omkring 
projekter i klubben 

c. Mange kritiserede den meget tunge og gammeldags organisationsstruktur – og mange 
efterlyste en bedre aldersfordeling, så det ikke bliver en ”strikkeklub” 

d. Nogle klubber har regler, der er mere rigide end Unionens. 
e. Birthe Sonne mente, at det var for dårligt, at vi ikke havde involveret/informeret 

præsidenterne inden udsendelse. Men for det første var undersøgelsen bestilt af FU, og for 
det andet var erfaringen fra forrige udsendelse, at denne blev bremset af præsidenter, som 
mente, at de vidste, hvad medlemmerne ville svare – og derfor ikke sendte skema ud. 

3. Strategi som følge af opsamlede resultater fra undersøgelsen  
a. Meget vigtigt, at der er projekter i klubben, som medlemmerne kan se et formål med. 

i. Ringsted har et projekt ”Unge mødre”. Kommunens projekt. SI giver ting, som 
kommunen ikke kan donere, fx p-piller og bøger til uddannelse. 

ii. Talte løst om: 
iii. Klima – solceller – vandprojekter 
iv. Kvinder, som er blevet exponeret nøgne på nettet 
v. Unge kvinder, der er kriminelle, projekt i Indien – Dansk-Indisk Børnehjem. 

vi. Ung frivillig til Kenya 
vii. Røde Kors indsamling 6. oktober. ”Uden hjem”, støtter bl.a. voldsramte kvinder. 

Kunne lave det til et hurtigt projekt i klubberne – og evt samle sammen for hele 
landet. 

b. Birthe Sonne foreslog, at vi også udsendte spørgeskema til nuværende medlemmer – en 
trivselsundersøgelse, hvilket blev besluttet. 

c. Vi mener, at planlægning/årshjul skal passe ind under FN’s verdensmål, så møderne bliver 
relevante.  Se også under pkt. 5. 

4. Program og menu til samtalecafe den 8 el. 9. marts 2020  
a. STEM-uddannelserne forklares tydeligere – og der tilføjes et punkt i forhold til Stop Sult. 
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b. Vigtigt: at en annonce/opslag for eventet bliver lavet i et – for os alle – redigerbart 
program, fx PowerPoint. 

5. Indsamlet materiale fra klubberne  
a. Der er indkommet materiale fra 18 klubber. Nogle blot et enkelt dokument  og andre rigtigt 

meget materiale. 
b. Som omtalt tidligere har vi ikke kunnet lægge noget af det op på hjemmesiden – og min 

arbejdstid er meget presset i efteråret, når det en gang lykkes. 
c. Aftalt, at når det bliver muligt, tager jeg ind til Kirsten G. en hel dag, hvor vi får styr på det. 

6. Eventuelt  
a. Orange Dage. Folder er på vej. Ringsted har sløjfer af orange tyl på alle indkørselsskiltene – 

og pakker Valdemar ind i orange tyl. Derefter foredrag med Karen Thisted eller Özlem 
Cekic. 

b. Ballerup havde et foredrag af Ingrid Decke, 80 år, som flygtede foran russerne i 2. 
verdenskrig. 

7. Næste møde 
a. 1. februar 2020 kl. 10.00 – i Slagelse. Grethe finder sted 

 
Mange venlige hilsner 
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