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Deltagere:  alle klubber med undtagelse af Flensborg samt distriktsledelsen  

 Emne Beslutning/Konklusion 

 Velkomst og indledning  
 

DGEE Karl Ejnar Pedersen bød velkommen - en særlig velkomst var der til 
de to indledere Jens Byskov, Aulum og Henning Emil Jensen, Brædstrup  
DG Regnar Nielsen indledte med sang nr. 253 ”O Gud hvor er det sælsomt 
stort”  
Regnar fortalte, at det at være med i en Y’s Mens Clubs ledelse er et 
privilegium – en tillid fra kammeraterne i klubben og man er medansvarlig  
for at lokalsamfundet får gavn af, at der er en Y’s Mens Club lokalt. Men 
man står ikke alene med opgaven. 
Herefter sang vi nr. 238  ”I vor klub kammerat” 

 RSD Jens Byskov, Aulum emne: 
Hjemmesider og hvad får vi ud af 
Facebook bl.a. om nyheder på 
området. 

Jens Byskov: PR via hjemmesider og sociale medier såsom Facebook, 
Twitter m.m.  Hvad står PR for – Public relation ( offentlig relation – at 
danne relation ud til verden og omgivelsen.) Hjemmesiden er at 
sammenligne med et bibliotek og er ikke god som PR, men kan bruges til at 
oplyse om adresse m.m. Hvis man vil have et budskab ud ja så er det de 
sociale medier man skal bruge, såsom Facebook og Twitter. Der er 
væsentlig flere der bruger disse sociale medier og man kan få 
tilbagemeldinger og et opslag kan deles så det når ud til flere brugere. 
Kan de sociale medier hjælpe Y’s Men til at blive mere kendt – Ja men hvad 
vil man være kendt for? Genbrugsbutikker eller fortælle om hvem  vi er og 
hvad vi står for? Lav små historie om de enkelte projekter vi støtter. Man 
skal være aktiv for få et opslag ud. Jens Byskov opfordrede alle klubber til 
at få en facebook side og at klubberne hjælper hinanden omkring brug af 
facebook – man kan eksempelvis afholde et internt klubkursus. 
 

 Orientering om persondataloven ved 
DG Regnar Nielsen og herefter kaffe 

Persondatabasen som ligger hos Y’s Men Danmark flyttes over til Collectaz. 
Klubben skal meddele og udfylde de udleverede skemaer. Husk det er en 
EU forordning og man kan risikere at få en bøde på 20.000 Euro såfremt 
man bruger billeder m.m. på hjemmesider eller andet socialt medie, hvor 
man ikke har indhentet tilladelse fra vedkommende på billedet. Klubben 
skal udpege en dataansvarlig. På Regionens hjemmeside kan klubberne  
holde sig ajour med alt omkring persondatalovgivning idet der løbende 
sendes et ugebrev med hvorvidt man er med udmøntning af EU 
lovgivningen. 
 

 RSD Henning Emil Jensen, Brædstrup 
Emne: Klubbens liv og vækst, 
aktiviteter m.m.  
 
 

Hvordan får vi flere medlemmer ? Hvad gør vi i dag – finder nogen der 
ligner os! hvilket betyder at det bliver mere et arbejdsfællesskab altså lidt 
snævert. Det er værdifuldt, at der er nogen der tænker anderledes. Vi er 
en tjenesteklub for KFUM & K som ikke ved hvad en tjenesteklub er. Det 
skal vi være bedre til at fortælle om. 
Henning Emil Jensen udlevere et skema med følgende spørgsmål:  
Hvorfor jeg er Y’s Men? 
Hvad er vores klub mest? Tjenesteklub eller kammeratskabsklub? 
Hvem er vi evt. tjenesteklub for? Ved andre end os selv det? 
Hvordan adskiller vi os fra lokale velgørenhedsklubber. 
Hvad ”sælger” vi medlemskaber på? Hvad fortæller vi kommende 
medlemmer om vores klubliv? 
Hvilke aktiviteter har vi? Og hvorfor netop disse? 
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Er klubkammerater også venner? Hvor godt kender vi hinanden? Hvor godt 
skal vi kende hinanden. 
Hvad afspejler programmet for klubbens liv og virke? 
Hvis du ikke var medlem, hvad ville så have størst betydning for at du blev 
det? 
Hvad betyder distriktet for klubbens liv? Hvad kan distriktet bidrage med 
og hvad kan klubben bidrage med til distriktet? 
Hvad betyder regionen for klubbens liv? 
Hvad betyder det for klubben at den er en del af noget større? 
 

 Afslutning v. DGE Knud Petersen 
 

Vi sluttede med at synge nr. 27 i Puls ”Sig månen langsomt hæver” 

 Referent 
 

Finn Eskildsen 

   

   

 


