
Referat fra Guvernørmøde 2022 i Kortrijk, Belgien, 24.-26.juni  

Fredag 24.juni 

Velkomst på rådhuset i Kortrijk af den kvindelige borgmester (den første kvindelige i 

den by), efterfulgt af en reception i atriumgården i den fine gamle bygning. 

Fælles gåtur langs (og over) floden til restaurant Kaffee Damast - et uformelt jazz-

sted, som bød på otte serveringer af mindre retter incl. de berømte belgiske 

”Moules”. Den fri bar fik gang i livlig snakken på en dejlig sommeraften.   

 

Lørdag 25.juni 

161 Soroptimister samlet i Barco bygningen i udkanten af Kortrijk.  
- Barco is a global technology leader that develops networked visualization solutions for the 

entertainment, enterprise and healthcare markets. 
En meget lys og indbydende bygning med masser af plads, lys og højt til loftet. 

Desuden en god kaffebar og servering af mange tapas-retter til frokost. 

De indledende ceremonier med lystænding mm gennemført  

43 Guvernører med stemmeret (der var enkelte frafald pga bl.a. Covid) blev 

registreret ved opråb og test af det elektroniske afstemningssystem.  

SIE President Carolien nævnte i sin indledende tale også ”Leadership Academy”, 

som var afholdt de foregående to dage. Fra Danmark deltog Programme Director Ina 

Dorfmann. Det har været succesfuldt.  

SI President Maureen Macguire deltog med et kort indlæg om bl.a. SI’s hurtige 

aktion efter invasionen af Ukraine. De omkringliggende lande – Rumænien, Polen, 

Moldova – bidrog med evakueringshjælp incl. husrum til flygtninge.  

Inviteret gæstetaler: Minister of Justice and The North Sea Vincent van 

Qickenborne, Belgien fortalte om ”sit” projekt, som fokuserer på at 

reducere/eliminere Raping Violence. Arbejdet går ud på at forbedre vilkårene for 

dem, der har været udsat for voldtægt, at straffe flere der har udøvet voldtægt og 

forbedre eftersøgningen efter voldsudøverne. Der er oprettet ”Care Centers”, hvor 

de voldsudsatte har bedre steder at fortælle om overfaldet end på en politistation, 

og der er udviklet værktøj/metode – ”CODE 37” – til sikker identifikation af spor fra 

foruretter inden for 72 timer efter voldtægten. Som i Danmark skal der være 

samtykke til sex, og hvis ikke, er det voldtægt, der straffes med 5 – 10 års fængsel.        



 

 

Financial matters: (rykket frem i programmet)  præsenteret af Regine Vögele og 

Anna Wszelaczynska (SIE Past president); blev godkendt efter afstemning; men 

samtidig med kommentarer og ønsker om mere gennemsigtighed i de 

kvartalsrapporter, som udsendes fra SIE HQ til guvernørerne.  

 

Regnskabet blev godkendt. Men fordeling af overskud på flere konti blev udsat til et 

ekstraordinært og virtuelt guvernørmøde i efteråret. (Det er senere indkaldt til den 

29. oktober). Der var kritik af at guvernørerne havde haft for lidt tid til at forholde 

sig til dette punkt, da materialet var blevet sendt sent ud.      

Præsentationer på følgende aktiviteter:  

- Women in warzones (Ukraine-aktiviteter) 

- Advocacy programmer: 

o Orange days med tema ”Prevention” i 2022 (mere info følger efter 

sommer) 

- President’s Appeal: ”Opening doors to a bright future” – Education   

Single club constitution: Hele lovteksten til godkendelse med afstemning af hvert 

enkelt punkt.  

Ændringsforslag (2 fra Danmark og 1 fra Holland) blev alle vedtaget ved afstemning, 

på tre punkter: 4., 5.3, 8. Til trods for at CBLC-chair i sin mundtlige fremlæggelse af 

forslagene, udtrykte sig meget kritisk om det ene danske forslag. 

SIE Bylaws: Der var få ændringsforslag til afstemning og godkendelse: 4.6, 12.2, 48 

bis, 52. Alle var som konsekvenser af Single Club Constitution, og blev følgelig 

godkendt.  

Godkendelse af lovtekster forløb meget glat og medførte ”tid til overs” = tid til 

networking. 

Valg af SIE treasurer 2024-2026:  Maria Isabel Mendes Pereira, SI Portugal, énstemmigt 

valgt. 

Som særlig taler var inviteret en ung kvinde – Maria - fra Kiev, der pt. bor i Schweitz 

med sine 2 små børn. Hun fortalte om sin og andre kvinders situation fra det 

krigshærgede Ukraine, og berettede om initiativer fra Polen, som hun takkede 



mange gange for. Hun fortalte også om, hvordan Kiev-klubben støtter både 

kvinderne i klubben og andre kvinder i Ukraine. Endvidere berettede hun om store 

problemer med at skaffe medicin nok, og sluttede med at takke alle for den store 

opbakning og hjælp. 

 

Socialt program lørdag 

Festmiddag i The Penta/ Howest University Campus (HOOGSKOEL) i udkanten af 

byen. SIE-præsident Carolien Demey havde opfordret deltagerne til at iklæde sig 

gult og blåt. For at holde guvernørmødet i en bæredygtig ånd, ville der nemlig ikke 

være udsmykning af lokalet til festen. Ved at være i soroptimistfarver, ville 

deltagerne selv være udsmykningen. Festdeltagerne havde med stor kreativitet 

efterlevet Carolien Demey´s opfordring.  Bandet ACES – fire unge mennesker – 

underholdt i 2 x ½ time med dejlige velkendte sange, som fik mange ”sølvgrå” 

soroptimister på dansegulvet.  

 

Søndag 26.juni 

Guvernørmødet fortsatte i Barco søndag formiddag, hvor der bl.a. blev uddelt 

awards. 

Valg af SI Director (bindeled til SI): Hafdis Karlsdóttir, SIE-president elect, fra Island   

Communications:  Erika Sollberger, sidder i team med Nicoletta Morelli og Sabine 

Mach. Indlæg om de medier, som bruges af SIE (Facebook, Instagram, LINK, 

Website). Arbejder på kampagner for ”Read the signs”. 

Membership development : de kendte udfordringer omkring Extension. 

 

Best practise awards 

- Education: SI Almere, Netherlands 

- Women empowerment: SI Mödling, Austria 

- Violence against women: SI Kuwait 

- Health & Food security: SI Cayenne, French Guyana 

- Sustainability: SI Bergamo, Italy 

 



- Union project: SI Italy (equal pay) 

- Special award: SI Italy 

- Special award on “Visibility and new members”:  SI Austria     

Brochure er uddelt på Guvernørmødet. Kan bestilles hos SIEHQ.  

 

Spørgsmål:  

- Danmark: hvorfor skal vi betale kontingent til SIE allerede i oktober, selv om 

soroptimiståret er ændret til kalenderåret?   

Svar: Styret fra SI International, som ikke har ændret termin.  

- Danmark: hvorfor skal motions stadig sendes inden 30. september, når 

datoen for GM er flyttet til efteråret? Kan det ændres administrativt, eller skal 

vi sende en motion om det? 

Svar: Board vil se på det 

- Sverige: ”Read the signs” materiale til Orange Dage: hvem skal betale for 

store reklamer i det offentlige rum? 

Svar: betales af den aktuelle Union. 

 

 

Kommende kongresser 

SI Convention i Dublin 27.-29.juli 2023 med temaet Educate and Empower 

se   www.SIDUBLIN2023.com. 

Guvernørmøde (GM) 21.-22.oct. 2023 – det vides endnu ikke hvor. 

 

 

Rita Offersen og Karen-Lisbet Jacobsen  

   

http://www.sidublin2023.com/

