Debatmøde 16.02.2020
Tilstede: Loa Svendsen, Anne Marie Goos, Lisbeth Lohmann, Jette Christiansen, Susanne Feldt, Annette
Dederding, Bente Lindstrøm, Birgit Hansen samt 4 fra koordinationsgruppen: Anja, Maria, Marian og Solvei.

Dagsorden
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Oplæg
Tribadernes form og fremtid
Hvordan kan vi danne flere aktive grupper
PR

Referat
1. Tribadernes Net 2015 har nu eksisteret i 5 år og det er tid til at debattere den nuværende strukturs
fordele og ulemper, og om den skal bevares eller ændres. Det vil måske samtidig give et fingerpeg
om, hvad der gik galt i 2019, hvor udbuddet af aktiviteter faldt væsentligt i forhold til de forgående
år. Måske er tiden løbet fra foreningsmodellen, eller skal vi blot hver især, blive bedre til at byde
ind med aktiviteter?

2. Tribadernes form og fremtid
•

50 medlemmer besvarede spørgeskemaet og alle synes, at Tribaderne skal fortsætte – kun 4 heraf
vil bidrage aktivt, dvs. planlægge og organisere.

•

Af de fremmødte tilkendegav flere, at der er for stor splittelse både internt og eksternt. Der er for
mange grupperinger/fraktioner, som ikke er med i TN. Og internt holder mange sig til dem de i
forvejen kender, i grupper der ikke er tilgængelige for andre Tribader.

•

Nogle vil gerne have flere visioner og andre vil bare gerne mødes med andre kvinder. Kan vi blive
bedre til kommunikere hvem – og hvad TN er? Susanne ønsker en visionsgruppe.
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•

Flere ytrede, at det er vigtigt at vi står sammen og har et netværk, da vi har problemer med
ensomhed (Anne Marie). Mange har sociale – eller arbejdsmæssige udfordringer og vi bør tage
større ansvar for hinanden, med omsorg og forståelse (Susanne).

•

Er foreningsformen forældet? Lisbeth efterspørger en større grad af spontanitet og sammenligner
med en gruppe i Ålborg, der er mere uformel og mindre foreningsagtig.

3. Hvordan bliver medlemmerne mere aktive
•

Loa og Birgit vil gerne være aktiv ved at deltage i forberedelse til fest eller julefrokost

•

Anne Marie undrer sig over, hvorfor der ikke er flere der vil med på den årlige tur til Lesbos
og vil skrive et oplæg som Tribaderne kan dele med medlemmerne

•

Jette efterspørger større spontanitet, og vil gerne lave et opslag på FB med en begivenhed

•

Susanne vil gerne lave et opslag på FB med cocktail en fredag aften

•

Både Solvei og Susanne ønsker en månedlig spiseklub på en restaurant

•

Bente vil gerne holde koncerter eller søndagsmatiné på Folkestedet

4. Alle er velkomne til at skrive til tribaderne@tribaderne.dk hvis de ønsker reklame for en gruppe
eller en begivenhed
•

På nuværende tidspunkt er der følgende eksisterende grupper: foredragsgruppen, koret, 2
litteraturgrupper og en skakgruppe. Men kun koret er tilgængelig for alle medlemmer. De
andre grupper er lukkede og de færreste ved, at de eksisterer, kan der laves om på det?
Anne Marie ønsker, at gøre skakgruppen åben for alle.

•

Der blev foreslået, at danne en PR – og infogruppe. Men alle har mulighed for at lave et
opslag på FB. Og koordinationsgruppen sørger for, at sende mails videre til medlemmerne.

•

Det er problematisk med 2 FB-sider, så Anja tager fat i administratorerne fra gruppen med
det gamle Tribadernes Net.
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