
Extension

Grenå 29.10.22



PROBLEM

• I 2011 blev Odder soroptimistklub nr. 71 i 
Danmark.

• I sept. 2022 er vi 53 klubber i Danmark 



UDFORDRING

• I 2011 nærmede vi os 2000 medlemmer i 
Danmark, det højeste vi har været oppe på var 
ca. 1946 medlemmer, målet var 2000 
medlemmer i 2020.

• I sept. 2022 er vi nu 1240, mod 1284 for bare 
et år siden.



Hvorfor ?

• Vi har været i Danmark mere end 80 år og er 
stadig usynlige!

• Det er en fordel at have en aldersspredning i 
klubben men hvis man ikke løbende får nye 
medlemmer ind er der pludselig et alt for stort 
spring mellem ”gamle” og ”nye” medlemmer og 
så bliver det sværere at holde på de ”nye”.

• Gennemsnitsalderen bliver for høj og så er det 
svært at gennemføre projekter.

• ?



Gode projekter er vigtige 

• Vi skal deltage i gode projekter der kan 
appelere til, at nye gerne vil deltage.

• Vores store problem er faldende medlemstal



Dilemma

• To sider af samme sag: 

Uden medlemmer kan vi ikke gennemføre 
projekter, og uden gode projekter får vi ikke nye 
medlemmer.



I MORGEN

• Det er meget vigtigt at vi samarbejder og får 
nogle gode projekter gerne både på distrikts 
plan og på Unions plan, som vil gøre det 
lettere at tiltrække nye medlemmer.

• Vi skal alle være med til at udbrede 
kendskabet til Soroptimisterne og vores 
formål.



Klubber i fremtiden

• Hvordan fastholder vi medlemmer

• Hvordan får vi nye medlemmer

• Hvordan får vi ventelister til at blive 
Soroptimist

• Hvordan bliver vi kendte – Vi har været i 
Danmark i mere end 80 år



Ambasadører

• Tag Soroptimistnålen og nålen med FN´s 
farveskala på og fortæl vidt og bredt om hvad 
Soroptimisterne står for. Udbred din glæde 
ved at være med til at gøre en forskel, 
sammen med andre ud over hele verden.



Hvordan fastholder vi medlemmer

• Ved at kære sig om hinanden.

• Lave sociale ting sammen.

• Tale med hinanden om hvad der er værdifuldt 
ved at være soroptimist for hver især.

• Gøre mere af det der er værdifuldt.

• Aftale indbyrdes hvilke projekter klubben skal 
deltage i.

• Lær hinanden at kende så i opdager hvilken 
rigdom af viden og kompetencer, der er i klubben.



fastholdelse

• Lav evt. en kompetencebog

• Vi arbejder efter FN´s mål, sæt ord på hvilke i 
forbindelse med projekter, foredrag og 
virksomhedsbesøg m.m.

• Dyrk forskellighed og undgå dårlig stemning. 

• Med forskellighed kommer der oftest nye 
kompetencer på bordet.



Nye medlemmer

• Alle klubmedlemmer har ansvar for at foreslå 
nye medlemmer!

• Kig i lokalavisen og se hvilke kvinder der 
omtales, måske en ny der kommer til byen i en 
stilling.

• Gerne så bred erhvervskreds som muligt.

• Slå på at det er en international organisation

• Hjælp nye medlemmer med at udforske det.



Nye medlemmer

• Realistisk så forsøg at få nye medlemmer 
omkring de 50 år

• Optag gerne en lille gruppe af gangen, så man 
ikke er den eneste nye.

• Sørg for en mentor til hvert nyt medlem

• Lav måske en ”poisibog” der fortæller lidt om 
hvert af de gamle medlemmer og den kan så 
udleveres til nye, for at de hurtigere lærer 
noget om de andre.



Nye medlemmer

• Tilbyd nye at indgå i udvalg eller 
projektgruppe, så de hurtigt får deres 
kompetencer i spil, og at vi derved hurtigt 
lærer hinanden bedre at kende.

• Tilbyd at nye kan deltage i f.eks regionalmødet   
gratis, så de kommer ud og møder andre 
soroptimister og derved udvider deres 
netværk og udveksler ideer til projekter m.m.



NYE KLUBBER

• Antallet af klubber i Danmark er faldet.

• Der er ikke længere en Soroptimist klub i 
hverken Viborg eller Holstebro.

• Kunne vi i det nye distrikt 1 måske starte nye 
klubber i Brønderslev, Viborg, Holstebro og 
???



Extension kommiteen

• Vi tænker os at der hvert andet år bliver et 
stormøde hvor vi planlægger hvad vi skal 
fokusere på og arbejde med de følgende år.

• Der kan være projekter som løber over 
længere tid, men det kan også være at der 
skal startes nye eller revideres i gamle.



Extension kommiteen

• Vi arbejder pt. med at udforme rammerne for 
det fremtidige extension arbejde i Distrikt 1., 
hvor tidligere region 1 og 2 og Horsens slås 
sammen.

• Vi håber at se så mange af jer som muligt til et 
møde i Randers den 18.marts 2023, så I kan 
være med til at bestemme hvad der skal 
puttes ind i rammerne de næste 2-3 år, både 
hvad angår extension, som KPD.



Extension

• God arbejdslyst og husk vi skal alle deltage i 
arbejdet med at skaffe nye medlemmer, det er 
ikke kun extensionmedlemmerne.

• Extensionmedlemmerne inviterer evt nye 
medlemmer til introduktionsmøder og lægger 
rammerne for optagelse af nye medlemmer i 
henhold til klubreglerne i de enkelte klubber


