
Distrikt Grænselandet 

AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET 

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 

Y’s MEN 
INTERNATIONAL 

Region Danmark 

 

 

Distrikt Grænselandet’s  Vicepræsidentmøde             

mandag den 18. februar2019  i Haderslev. 

Referat 

Afbud fra: Alssund og Nr. Rangstrup. 

DGE Karl Ejnar Pedersen bød velkommen,  

Sang nr. 221 Del med andre, Indledte med kerneordet til d. 18. 

Haderslev klubben stod for middagen. 

Præsentation af de fremmødte, med oplysning om navn, klub og hvilke 

positioner vedkommende har haft i klub og Y’s Men generelt. 

Evaluering af vicepræsidentmødet i Lunderskov: 

Karl Ejnar omtalte bl.a. RDE’s motto og årstema, som er baseret på ideen 

bag mange af de foregående års mottoer.  Regionskonferencen og de 

kommende regionsprojekter, samt årets projekt med skattefradrag, 

opførelse af et ungdomscenter i Moldova. Han omtalte også Gurli 

Lyskjærs oplæg om samarbejde mellem lokale organisationer, og oplægget 

om ” Hvem bestemmer i Y’s Men’s klubben”. 

Blandt deltagerne var der enighed om, at det havde været et godt og 

veltilrettelagt møde – Indholdet kan ses på One Drive – via Regionens 

hjemmeside. 

BF-ass Regnar orienterede kort om BF-arbejdet, og nødvendigheden af at 

støtte dette Internationale projekt, til gavn for den internationale forståelse 

vore klubber imellem. Awards uddeles senere, Husk- BF-udvalgsformænd 

inviteres med til distriktsrådsmødet i september. 

Distriktets hjemmeside ansvarlige Thorkild Sørensen orienterede om den 

nye hjemmeside, hvordan den fungerer, og hvilke muligheder vi har på 

Intranettet bl.a. for at arkivere sager som kun kan ses af klubmedlemmer. 
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Der blev orienteret om, at distrikt Grænselandet har 50 års jubilæum i 2020 – Distriktet blev 

selvstændig, formodentlig den 30. april 1970. 

Sang: 142 Jeg elsker den brogede verden. 

Forventninger til DG i det kommende år: 

? Hvordan er det at arbejde i den nye struktur 

? Hvordan er det med medlemsnedgangen, er det generelt, eller er det kun i nogle klubber 

Karl Ejnar stiller spørgsmålet ” Hvad gør vi for at få flere medlemmer” hent bl.a. inspiration fra 

de klubber der de seneste år har haft god medlemstilgang. 

Fokus på ”gode” klubmøder med et vedkommende klub program. 

Afslutning v. DGE Karl Ejnar: 

sang nr. 26 Nu går solen sin vej – herefter Fader Vor – udtalelse af motto og sang: Gå da frit’’ 

Tak for i aften. 
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