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2020 Referat Regionalmøde  
i Region 1 hos SI Skive 
Lørdag den 26. september 2020 kl. 9.30-15.30  
I festlokalet på Resenlund, Strandvejen 5-31, 7800 Skive  
 
Program 
9.30   Registrering, kaffe / te, juice samt boller og frugt  
10.00 Velkomst, lysceremoni og sang  
10.15 Indlæg ved unionspræsident; Karen Teglgaard  
10.35 Kort pause  
10.45 Indlæg ved regionens formand for extension (Birthe Sonne) & evt. ny RPD  
11.15 Indlæg ved Skives Borgmester; Peder Christian Kirkegaard  
12.00 Frokost platte inkl. drikkevarer  
13.00 Moving the World - to end hunger; ved Åse Højris, SI Skive ”Walk & Talk” (gåtur på ca. 2 km) → 

”Networking” samt erfaringsudveksling. Såfremt man ikke kan deltage i gåturen, vil der være åbent i 
”cafeen” på Resenlund.  
Salgsbod: ”Her hvor livet gror” i raritetens ånd samt auktion  

15.00 Kaffe / te samt lidt sødt - herunder kædeoverrækkelse SI Skive og  
           overrækkelse af Regionalmøde mapperne 
15.30 Afslutning og tak for i dag 
 
Velkomst, lysceremoni og sang 
Præsident Charlotte Stocklund, SI Skive bød velkommen og fortalte lidt om dagens program og 
coronaforbehold. Der blev gjort lidt reklame for Grete Bundgaard, der gennem tiden har gjort så meget for 
Angolaprojektet, og hun nævner altid selv, at det er et regionalprojekt, som alle klubber er sammen om. 
Men hun må gerne få anerkendelse også. Udover at være nomineret til Verdensmålsprisen 2020, så har 
hun også stillet op til en TV-udsendelse, der bliver sendt på TV2 Midt. Der var klapsalve.  
 
Ved lysceremonien blev der tændt lys for: 

- Soroptimist International af Karen Teglgaard, SI Danmark 
- Soroptimist International Europa af Birthe Sonne, SI Skive (Extension repræsentant) 
- Soroptimist International Danmark af Grete Bundgaard, SI Skive 
- Soroptimistklubberne og Region 1 af Helle Luxhøj, SI Mariagerfjord 

Soroptimisthymnen blev sunget sagte med stor afstand og frisk luft. 
 
Indlæg ved unionspræsident; Karen Teglgaard  
Karen Teglgaard takkede for invitationen, som er hendes første optræden. Hun er glad for at kunne 
gennemføre, selvom der desværre også er nogle aflysninger af Regionsmøder af hensyn til corona. 
Karen T talte om følgende: 
- Præsentation af det nye FU, som har mødtes midt august til et to-dages møde. Formålet var at lære 

hinanden at kende, sætte fokus på opgaven og hvilke værdier Fu vil arbejde ud fra. Det bliver: 
Åbenhed, Dialog, Ordentlighed og Synlighed. FU vægter åbenhed omkring arbejdet i FU og vil lægge 
referater ud på hjemmesiden. Der kan være enkelte ting eller bilag, der ikke kan lægges ud, men spørg, 
hvis I vil vide mere. 

 
- SI Danmarks Facebookgruppe eftersøger 2-3 medlemmer, der vil hjælpe med at lægge opslag op med 

vagter en måned af gangen. Sig til eller send en mail, hvis det har interesse. 
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- Arbejdsgruppen omkring E-medlemsskaber var klar, men må vente på ny hjemmeside platform. E-

medlemmer kan blive medlem direkte på SIs hjemmeside og første år er der gratis medlemskab. 
Så kan de lære lidt om historien, hvad arbejder vi for og deltage i webinarer, som vil være åbne for 
alle. Navne og kontaktoplysninger på E-medlemmer kommer til at ligge på lukkede sider. De kan 
besøge klubberne, når der er mulighed for at få gæster med. De kan kontakte os for at deltage og 
spørge, om de kan deltage i projekter. Vi skal lave beskrivelser på hjemmesiden, så de er attraktive. 
Det skal vi gøre bedre.  
 

- Unionsprojekter vil FU kigge på i november: Fx Traficking + Afskaffelse af vold mod kvinder (Covid-19 
har gjort det værre, når alle er mere hjemme). Der er kontakt til Grevinde danner. I forhold til lokalt 
projekt, så har Grønland været nævnt. Der er taget kontakt til det Grønlandske hus i Odense, men 
møde i juli mundede ud i ingenting, da det var svært at finde samarbejdsmuligheder. En mulighed er 
måske at kontakte det Grønlandske hjemmestyre for at finde samarbejdsmuligheder. 
 

- I SIE er endelige beslutninger om ændringer af love ikke truffet endnu. Når det kommer, vil Fu tage det 
op. I SI Danmark er der regler for regioner, hvilket er et dansk fænomen. Det vil FU godt kigge på, om 8 
regioner er det rigtige antal og hvilke opgaver regionerne skal løse. FU sender et faktaark og spørgsmål 
til klubberne i november. Klubben, der afholder næste regionalmøde (SI Mariagerfjord i Region 1) 
bedes indkalde repræsentanter fra andre klubber i regionen til at tale om det, så det kan blive et 
beslutningspunkt på lands- og regionalmødet i 2021.  
 

- På L&R-møde var der oplæg om ’Onboarding’, hvilke flere klubber gerne vil høre mere om. Derfor 
kommer der tre møder om det. Det første bliver 14. november i Silkeborg og derefter et møde på 
Sjælland og i Vejle. Extension- og Programme Director (PD)-gruppen tager også fat i emnet.  
 

- Der er nedsat en Jubilæumsgruppe med Ina Dorffmann, Eva Mortensen, Inger Smidt, Ulla Madsen, Rita 
Offersen, Joan Bruun Iversen, Karen Teglgaard, som arrangerer fejring af 100 års jubilæet den 3. 
oktober 2021 i Middelfart. SIE kommer også med forslag til aktiviteter i løbet af året – fx plant et træ-
aktivitet og synliggørelse af SI-organisationen. På sociale medier skal vi fortælle de gode historier og vi 
skal alle hjælpe med at leve ind. 
 

- En idé til aktivitet for Jubilæet er at udbrede kendskab til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling 
med en vandreudstilling af Hans Tyrrestrups ’The global goals’, som er lavet for at udbrede viden. 
Klubberne kan få billederne ud. Det koster 1000 kr. i forsikring + statens takst i tansport. Kontakt Joan 
Bruun Iversen i Varde, hvis det har interesse.  
 

- Hjemmesiden er ved at blive flyttet til en ny platform, som skulle blive lettere at bruge. Karen T vil 
gerne, at hjemmesiden er aktuel med levende ting – ikke historiske ting. Kom gerne med kommentarer 
til at forbedre hjemmesiden. Det bliver bedre, end det har været.  
 

- I denne Covid 19 tid skal vi passe på os selv og hinanden. Men vi skal også passe på vores klubliv og 
blive ved med at holde klubmøder i det omfang vi kan med de hensyn, der skal tages. Hold mødet alle 
sammen eller i mindre grupper med samme dagsorden, eventuelt virtuelle møder. Karen T er bange 
for, at hvis netværket smuldrer, så smuldrer organisationen. Vi skal fastholde en gejst for vores 
arbejde.  
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- Vores ledestjerne er SIE’s vision og 
mission, for den er også vores! 
 
Vision: Kvinder og piger vil udnytte 
deres individuelle og kollektive 
muligheder, realisere deres 
fremtidsplaner og på lige fod være 
med til at skabe stærke fredelige 
samfund i verden.  
(Women and girls will achieve their 
individual and collective potential, realise 
aspirations and have an equal voice in 
creating strong, peaceful communities).  

 
Mission: Vi ændrer og forbedrer liv og status for kvinder og piger gennem uddannelse, 
gennemslagskraft og ved at skabe muligheder. 
(Soroptimists transform the lives and status of women and girls through education, empowerment and enabling 
opportunities.) 

 
Indlæg ved regionens formand for extension (Birthe Sonne) & evt. ny RPD  
Birthe Sonne indledte med at fortælle, at man kan sige 130 ord pr. minut, så hendes 1800 ord skulle tage 
ca. 14 min: 
- Et væsentligt fokus er medlemstal, hvor Region 1 har 155 medlemmer. Der har været nedgang, men 

det er positivt, at både SI Skagen, SI Skive, SI Aalborg og SI Mariager Fjord hver optager et nyt medlem i 
oktober.  
 

- Extension-gruppen i Region 1 (der arbejder med medlemspleje og nye medlemmer) har været 
underdrejet, men vil arbejde på at få et fysisk/digitalt møde. Emner er Orange dage, inspirationsmøder 
og samtalecaféer. Der er et samspil med arbejdet i Programme Director-gruppen. Nogle klubber har 
forsøgt, men har haft svært ved at få samtalecaféer i gang. SI Skagen har haft stor succes i et 
samarbejde med biblioteker. Der kommer et elektronisk møde i Region 1, extension-formænd i 
klubberne eller en anden fra klubbernes extensionudvalg.  
 

- Der er flere klubber, der sætter fokus på Orange dage med fokus på at stoppe vold mod kvinder. I 
Skive er der mange rundkørsler, kaldet de elleve stjerner. Det er blevet muligt at sætte orange lys på 
dem fra 25/11 til 10/12. SI Skive fik en positiv modtagelse hos borgmesteren, som satte sin forvaltning 
i gang med at undersøge mulighederne. Der kommer nu orange lys på tre rundkørsler og på 
jernbanebroen. Kommunen betaler udgiften på 7.000 kr. SI Skive er taknemmelige og håber, det kan 
bruges som inspiration i andre kommuner. 
 

- I SIE har der været et møde med SI repræsentanter fra 12 lande, hvor der blev drøftet udfordringer i 
unioner i forhold til at få flere medlemmer og klubber, muligheder med e-medlemmer og status på 
extension-arbejdet. Det er vanskeligt at få helt unge medlemmer med og at fastholde medlemmer. 
Mulige grunde, der blev drøftet, er, at det er dyrt at være med og det er unødvendigt med middag ved 
hvert klubmøde, der er strenge regler, som fx at der kan nedlægges veto mod at optage et medlem. 
Der er behov for at gentænke systemet og tænke på medlemmer, fx ved at udvide mentorordningen. 
Essentielt er også de gode projekter.  

 

- E-klubber er flere europæiske klubber i gang med, men der mangler fælles vedtægter for hele Europa. 
Mange klubber har fungeret som E-klubber i coronatiden. Der har været nedgang i medlemskaber fra 
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1405 til 1304 medlemmer i SIDK, men i flere lande er der chartret to eller flere nye klubber. På 
Webinar med SIE-præsident Anna Wszelaczyńska blev de nye klublove omtalt. Der bliver arbejdet på 
en rammelov, som åbner for at lempe regler for foreslåede medlemmer. 
 

- Birthe Sonne har været webinstruktør i det gamle hjemmesidesystem, men det er ikke sikkert, at det 
er de samme i det nye system, Wordpress. Den gamle hjemmeside lukker ned den 15. november. 
Wordpress skulle være nemmere at arbejde med, men vi kender endnu ikke til, hvor meget plads, vi 
får eller hvad, der bliver automatisk overført, så Birthe kom med en opfordring til at gå ind og kopiere 
og gemme klubbernes informationer, inden den gamle side lukker ned.   
 

- Regionalprojektet i Angola har sin egen hjemmeside, der fortæller hele historien med projektet 
foruden de nye tiltag. Birthe Sonne har gemt det hele. Vi ser, hvad den nye hjemmeside byder på, men 
eventuelt skal vi selv købe en hjemmeside, som vi kan bevare det på. En klasse med uddannelse af 
jordmødre skulle have startet den 1. april, men blev stoppet pga. Covid 19. Forleden er der givet grønt 
lys til, at undervisning kan starte den 15. oktober med intensiv læring. 
 

- Lillemor, der er kontaktperson for Angolaprojektet, er kommet med et nødråb om velgørenhed og 
medmenneskelighed. I provinser i Angola har ældre pludseligt intet at leve af på grund af Covid 19. 
Folk har intet at lave og militæret er sat ind for at sikre, at folk ikke går ud af deres huse. SI kan ikke 
hjælpe med velgørenhed, men vi selv kan overføre lidt til velgørenhed eller spørge familie og venner, 
om de vil donere for at hjælpe. Der går intet til administration, da Lillemor selv sørger for, at de 
nødstedte får hjælp. Vi kan bruge Angolaprojektets konto, men beløbet skal være øremærket med 
følgeteksten: ’Lillemors projekt’ til Reg. Nr. 7750 kontonr. 0001269938.  
 

- Birthe Sonne har i sin tid været med til at opfinde Regionale Programme Directors, men det er poster, 
der kun findes kun i DK. Formålet var at binde regionerne tættere sammen, men vi er i nutiden bundet 
godt sammen med internet mv. Så derfor er det foreslået, at de poster bliver nedlagt.  

 
Supplerende beskeder: 
- Karen Teglgaard fik under Birthe Sonnes oplæg besked fra Else Lücking om, at der kommer et webinar 

for webmastere den 8. oktober kl. 16 og et til senere på efteråret. 
 

- Kirsten Rasbech oplyste, at Unionsbutikken var med.  
 
Skives borgmester, Peter Christian Kirkegaard. 
Borgmester Peter Christian Kirkegaard indledte med at fortælle om Resenlund, der er et tidligere 
sanatorium, der nu er genskabt og bevaret. Det indeholder, foruden lokaler til arrangementer, lejligheder 
og forretninger. Borgmesteren fortalte om Skive Kommune, og om styrkepositioner og udfordringer: 
 
- Skive kommune har 45.800 indbyggere 45.800, hvoraf ca. 26.000 bor i oplandet til byen. Arealet er på 

690 m2 og der er 199 km kystlinje. Skive har 22.000 arbejdspladser, hvor kommunen og kasernen er 
nogle af de store. Antallet af arbejdspladser stiger og antal arbejdsløse falder, så Skive er i en god 
periode, hvor der kun er ca. 3 % ledighed ovenpå coronakrisen. Det er lykkes at holde fast i 
produktionen og der er gode uddannelsesmuligheder på fx Krabbesholm, kasernen, Erhvervsakademi 
Dania, VIA-University College. 
 

- Skives logo signalerer ’rent liv på Skiveegnen’. Et af initiativerne herunder er ’Grøn handling i 
fællesskab på Skiveegnen’. Skive har arbejdet med energi i over 40 år at reducere energiforbruget og 
omstille til bæredygtig produktion. Skive blev DKs første Energiby i 2008 og forpligtede sig til at 
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arbejde for det. Skive fik DKs første grønne gastankstation og har nu to gastankstationer. Bybusserne 
kører på biogas og i 2018-19 kommer også renovationsbilerne til at køre på biogas.  
 

- Energibyen Skive er etableret på tværs af forvaltninger, fordi det kræver mange løsninger, 
fællesskaber, samarbejder og indsatser fra erhverv og borgere. Status på CO2-emissionen fra Skive er, 
at den er næsten halveret. Det er målet i 2029 at Skive Kommune skal være selvforsynende med grøn 
energi. Derfor har kommunen etableret GreenLab Skive, der i 2014 bare var en mark og nogle ideer. 
Efter fem år er der nu et af DK’s største biogasanlæg og andre virksomheder, som blandt andet en 
norsk virksomhed, som gendanner plastik til syntetisk olie og en søstjernefabrik, der opsamler 
uønskede søstjerner i Limfjorden og omdanner dem til økologisk protein m. fl. Visionen er at skabe en 
grøn erhvervspark, der arbejder på den grønne dagsorden og hvor der ikke er spildprodukter, men at 
alt bliver brugt i symbiose. Der bliver arbejdet på et metaniseringsanlæg, som skal udnytte 
overskudsstrøm fra vindmøller til at producere andre energiformer som grønne gasser. Fonde har 
støttet op om hele udviklingen og der er lavet investeringer på 1,6 mia. kr. i Green Lab. 
 

- Et andet initiativ er en ambitiøs byudvikling, BigBlue. Skives tilgang er at vælge nogle ideer ud og satse 
på få af gangen. Green Lab er et, et andet er BigBlue, hvor ideen er at bruge åen, der løber gennem 
byen om en ressource. Langs med åen skal der udvikles boliger og erhverv, skabes adgang til åen med 
opholdssteder, stier og broer, klimasikring, naturmæssige kvaliteter og biodiversitet. Det skal tiltrække 
nye borgere og samtidigt skal historien med jernbanen bevares. Den tidligere jernbane er nu blevet til 
stier. Samme tilgang har kommunen også i lokalsamfund – fx udviklingsplan for Sundøre. Men det 
kræver, at der lokalt er nogen, der vil være med til at bære, så kommunen kan bidrage til lokale 
initiativer. Andre eksempler er områdefornyelse i Selde, der er kendt for sin kunst i det åbne rum, 
byudvikling i Ørslev Kloster sm. m. Real Dania m. fl. for at sikre historien og det unikke sted samt 
områdefornyelse i Breum, så kommunen hvert år tager fat i en ny by.  
 

- Kulturliv er endnu et initiativ med Skive festival, Kulturcenter Limfjorden, Skøjtebanen, Museum Salling 
(Skive museum, Spøttrupgård, Fur Museum mv.). Fællesskab og foreningsliv er også i fokus, hvor Skive 
er blevet Team Danmark kommune nr. 24, for at skabe de bedste muligheder for, at unge kan træne 
talent, samtidig med uddannelse. Det er vigtigt med involvering af børn og unge og RENT LIV har også 
givet mange Grønne Flag daginstitutioner med fokus på udeliv. Det siges, at vi lærer i kriser og 
Coronakrisen i foråret har gjort, at endnu flere børn var ude og fik undervisning, benyttede naturen og 
kom ud med opgaver. Derfor har Skive Kommune fokus på, at blive bedre til udeundervisning. Hvert år 
afholder Skive en elevrådsparlamentsdag og har afsat midler til det. Eleverne sidder i byrådssalen og 
får 2x100.000 kr. til at fordele og forhandle. Hver skole skal starte med, hvad de ønsker sig og skal så 
forhandle med alle de andre. Ofte er der dobbelt så mange ønsker, som der er penge til. Det er ranke 
unge mennesker, der går hjem, når de har fået et resultat. 

 
Udfordringer i Skive: Mange ældre i demografien.  
- I Skive og mange steder i Danmark, er det en udfordring, at der kommer flere + 65-årige end 0-17-

årige! Skive overvejer, hvordan det kan håndteres fremadrettet. De populære store uddannelsesbyer 
er svære at hamle op med. Mange unge tager til storbyerne for at få uddannelse, men er svære at få til 
at komme tilbage. På nuværende tidspunkt ligger 82 % af alle længere og mellemlange uddannelser i 
de fire største danske byer! Nogle af erhvervsuddannelserne kan godt lægges ud i hele DK. Ellers vil 
trenden med unge mennesker, der flytter til byerne fortsætte.  

- Infrastruktur: Rute 26 og 34 vil Skive gerne have forbedret. 
- Regionen har givet Skive et rigtig godt sundhedshus, men regionale aktiviteter er blevet fjernet, hvilket 

er underminerer det på sigt.  
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- Kultursteder skal både beskyttes og benyttes. Skive har haft en kamp med Slots- og kulturstyrelsen 
omkring fortidsmindet ’Bette Jens’ Hyw’, hvor der er behov for at lave en god trappe. Andre gode 
kultursteder i Skive Kommune er Spøttrup, Håsum Enge, Skive Ådal, Flyndersø (flat og hede), Jenle og 
Astrup Vig og Fur. 

 
Afsluttende fortalte borgmesteren om Orange dage:  
- I Skive har der lige været en frygtelig sag om en kvinde, der har været indespærret i længere tid. 

Kommunen sørger for, at tre rundkørsler og en jernbanebro bliver orange fra 25/9-19/10. 
 
Åse Højris, SI Skive, om Moving the world to end hunger og ’Walk & Talk’ 
Åse Højris fortalte, at Moving the world to end hunger er et ’Stop sult’-projekt i samarbejde med FN’s 
fødevareprogram og Stop Sult Fonden. Åse Højris fortalte videre om de arrangementer, SI Skive har lavet 
gennem deres fokusgrupper på klubmøder i august, september eller oktober for at samle ind til Moving the 
World. Konceptet var at producere suppe og servere det sammen med kage til kaffen. Klubmedlemmerne 
betalte det samme som på Højris Kro, hvor klubben normalt holder klubmøder. Overskuddet koblet med, at 
klubmedlemmer sponserede maden, gav støttekroner til Moving the World. I august blev der serveret 
tærter, så alle klubmedlemmer blev opfordret til at lave en ekstra tærte, når de alligevel skulle bage en 
derhjemme – det kunne være en madtærte eller en kagetærte. Næste år der lavet æblekage i stedet for 
(det blev der også serveret til kaffen på regionalmødet). Arrangementerne er blevet afholdt forskellige 
steder på skiveegnen – fx ved et klubhus, æ’ tørvhus’, hvor SI Skive har plantet et egetræ og andre steder, 
så klubmedlemmerne får set lidt af omegnen. 
 
Ud over madarrangementerne har SI Skive lavet et handelsbord med salgsbod, hvor alle klubber i Regionen 
er med til at donere og købe. Et medlem har malet en akvarel med verdensmålene, som er sat til auktion på 
Facebook. Og så er der lavet en sang til formålet. SI Skive har kunnet øge donationen fra år til år. 
Ase Højris pointerede, at det er fantastisk, hvad der kommer ind på landsplan. Sidste år kunne 620 børn i 
Borkino Faso få skolemad i et år.    
 
Thea Dalsgaard om Moving the World-status på landsplan 
Thea Dalsgaard takkede SI Skive for at dedikere regionalmødet til Moving the World og sagde tak til Mona 
som kunstner, der har leveret kunstværket med verdensmålene.  
Thea Dalsgaard kunne oplyse, at der næste år igen bliver afholdt et inspirationsmøde den 29. marts i FN 
Byen (dog med forbehold for Corona-restriktioner). 
 
Thea Dalsgaard var med til at starte Moving the World og fortalte derfor lidt om det: Det startede med 
Walk the World og blev senere bredt ud til et bredere koncept med Moving the World. Der er det eneste 
projekt under soroptimisterne i Danmark, der hører direkte ind under en FN-organisation. Thea Dalsgaard 
og Else Larsen, der koordinerer på landsplan, har skrevet til forretningsudvalget og bedt om lov til at 
fortsætte projektet i 4 år mere og lave en løbende overdragelse til to personer, der gerne vil tage over efter 
Thea og Else. FU har nu sagt ok hertil. Der bliver en glidende overgang, men de kommer i den Blå Bog.  
 
Thea udtrykte begejstring for SI Vejle klubbens projekt med de to cyklister, der gennem besøg hos andre 
klubber har samlet 60-70.000 kr. ind til Moving the World. De kommer på cykeltur igen næste år, men 
konceptet bliver ændret lidt, måske som en stafet. Annette Huus, SI Vejle, som arbejder på Lego og er 
meget internationalt orienteret, er en af de to personer, der skal overtage Moving the World. Den anden 
person er Henriette Bech Møller, SI Herning, som er dyrlæge og god til at arbejde selvstændigt. Thea 
Dalsgaard afsluttede med en stor tak for alle klubbernes engagement og bidrag, som mange børn har nydt 
godt af. Nu har Moving the World rundet 1 mio. kr. i indsamlinger.  
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Auktion efter kaffen 
SI Skive afholdt auktion over alt fra rødbeder, kål, rugbrød og Aloe Vera til honning, gelé, kaktusser, vin og 
rødder. Et maleri lavet af Mona Jørgensen, SI Skive, blev solgt på Facebook-auktion for 3.600 kr. I alt blev 
der indsamlet omkring 23.400 kr. inkl. billede og et beløb fra SI Skive.  
Sangen om Moving the World blev sunget. 
 
Charlotte Stocklund sagde tak til Åse og teamet for at stå for 
Moving the World arrangementet og tak til deltagere for 
varer og samvær. Stop sult – verdensmål nr. 2 – er ikke blevet 
mindre aktuelt under corona. Som salget vil gøre godt i 
Burkino Faso. 
Kirsten Rathjen takkede også de mange soroptimister fra SI 
Skive, der har lagt stort arbejde i at holde omkostninger ned 
og skabe et godt regionalmøde.  
 
Derefter var der overrækkelse af Regionalmappen til 
præsident Helle Luxhøj Jensen, SI Mariager Fjord.  
Helle Luxhøj takkede for en dejlig dag og oplyste, at 
regionalmødet i 2021 bliver den 25. september. SI præsident 
Karen Teglgaard er for længst booket til at deltage og klubben 
glæder sig til det. 
 
Sidst på dagen var der kædeoverrækkelse i SI Skive med tak for indsatsen til den afgående præsident 
Charlotte Stocklund. Den nye præsident, Kirsten Rathjen, har været i lære i et år og er taknemmelig for at 
overtage en meget veltrimmet klub med mange entusiastiske kvinder, som arbejder sammen. SI Skive har 
været gode til at vise sig ud af til og skabe resultater for kvinder lokalt, regionalt, internationalt og med 
verdensmål i fokus. Med succes har det også skabt et godt klubliv. 
 
 
 
 


