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Første distriktsrådsmøde efter Corona nedlukningen 
Et pænt fremmøde fra Distrikt Himmerlands klubber til det første rådsmøde på Rebild Efterskole. 

Af:// foto og tekst Poul E.Petersen 
DG Anders Andersen fra Østhimmerlands Y’s Men’s Club kunne byde velkommen til de fremmødte og 
lede deltagerne igennem den spændende dagsorden, hvor et af højdepunkterne var besøg af 
regionsleder Jens Byskov der på sin bramfrie måde fik rusket lidt op i forsamlingen og de mange 
latterudbrud talte helt for sig selv, at det lykkedes.  

RD’s indlæg drejede sig hovedsageligt om ansvaret for, - at finde nye medlemmer også ligger ude i 
klubberne. RD kom med nogle anbefalinger på, hvordan man skal modtage nye 
medlemmer, og give dem plads til deres synspunkter og ideer, og det gør man bedst 
ved at glemme ”plejervan” og den ofte anvendte de vice >at det har vi prøvet før< for 
så er de gået igen. RD kom også ind på sit tema >DEL< og gav nogle fine eksempler på 
anvendelsen, samt nævnte jubilæerne i 2022 som en glimrende anledning til at få 
offentligheden i tale. Ligeledes kom der en kraftig opfordring til at finde de rigtige 

historier, dem hvor det drejer sig om at have gjort noget for andre, det er det offentligheden vil høre, men 
ikke mindst vigtigt, og have en god kontakt til de lokale medier, samt brug af de sociale medier, og har man 
brug for hjælp, stiller regionen gerne op med flere af sine tjenesteledere der sidder inde med de 
nødvendige kompetencer og erfaring i brug af medierne.  
Ligeledes blev det nævnt, at der var nye tiltag på baggrund af tænketankens arbejde, - og nu i nært 
samarbejde, med DKM vil der blive nye tiltag og strategier der skal sætte skub i ekstension arbejdet, og den 
nye gruppe >inspirationsgruppen< vil blive stillet til rådighed for klubber og distrikter og skal medvirke til at 
undgå stagnation, men en opfordring og hjælp til at etablere nye klubber, samt finde nye medlemmer. 

Jubilæum 75 -100 år 
Jens Bæk der også var indbudt som medlem af jubilæumsudvalget fortalte om, hvor langt man var nået i 

forberedelserne til jubilæerne og opfordrede til at gøre brug af de forslag der senere 
vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Jens Bæk nævnte nogle eksempler på hvordan 
man kunne inddrage andre grupper i fejringen, og ikke bare nøjes med en reception. 
Ligeledes var der en opfordring til at man i jubilæumsåret bruger jubilæumslogoet 
mest muligt. 
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Manglende distriktledelse 
 Det har ikke kunne lade sig gøre at finde en ny distiktsleder elect ej heller en distiktsleder electelect.  
Det har været kutyme at det har gået på skift imellem distriktets klubber, men det har voldt problemer 
igennem de sidste år, og resultatet er nu, - at den samme klub stiller med kort mellemrum et medlem til 
opgaven.  
Formodentlig er der ikke noget useriøst i den manglende opbakning, det er et problem som flertallet af 
Danmarks foreninger står med, nemlig mangel på medlemmer der vil påtage sig lederansvar. 
Go’ økonomi 
Skatmester Hans Dalum kunne fremlægge et fint regnskab, grundet udgifterne har været små grundet 
krisen, det giver mulighed for at man har midler til betaling af en god foredragsholder til midtvejsmødet. 
Forsat frimærker 
BF ansvarlig Jens Pedersen kunne opfordre til fortsat at samle frimærker, det er endnu ikke gået af mode 
med snailpost.  
Hjemmesiden 
Webmaster opfordrede til at man gav klubbernes hjemmeside lidt mere opmærksomhed, en hjemmeside 
uden dynamik bliver ikke set. Ligeledes blev der opfordret til at få lagt klubprogrammerne ud på distriktets 
hjemmeside, vi kan lære meget af hinandens initiativer. Der blev også givet et tilsagn om hjælp til 
klubbernes hjemmesider, hvis man føler det lidt ”bøvlet”  
så er det kun et spørgsmål om et kald på tlf. 2712 3918. 
 Der vil som nu og fremover på distrikt hjemmesiden være en ajour føring om, - hvad der sker i distriktet, og 
ligeledes information fra distrikt ledelsen.   


