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DISTRIKTSRÅDSMØDE I SKØRPING

Distriktsrådsmøde i 
Distrikt Himmerland
Der var et pænt fremmøde til 
det første distrikt rådsmøde i 
2022,- hvor mere end 40 Y’s 
Men var mødt op.
De fremmødte klubrepræsen-
tanter kunne i deres beretnin-
ger, oplyse om deres aktiviteter, 
trods Corona krisens hindrin-
ger berette om en rimelig mødeaktivitet og de enkeltes aktiviteter har i stort omfang kunne gennemføres og 
de budgetteret mål var blevet opfyldt. 

Fælles mål
Distriktslederen havde opfordret klubberne til at fremlægge resultaterne og oplyse provonuet af indsatsen, 
hvilke der var nogle få klubber der havde bidraget med. 
Tanken bag forslaget var tiltænkt som en god PR, hvis man kunne oplyse offentligheden om resultaterne, 
hvilket formodentlig vil være mere interessant end fortælle, at nu har man nedsat et nyt præsidie.
Det blev også omtalt fra klubber, at det var håbløst og få dagspressen til at skrive om deres aktiviteter og 
andre gøremål i klubberne. 
Regionens tjenesteleder for presse og PR der også er den nye DGE i distriktet opfordrede klubberne til ikke 
og acceptere et nej fra pressen som et definitivt nej, men til gengæld prøve og få dannet en god kontakt, og 
være lidt mindre opsat på og få noget med som ikke er særlig interessant, men hvis man kan stille med en 

god historie, hvor man har gjort noget for lokalsamfundet, især når der er 
tale om store donationer, så har pressen svært ved at undslå sig og optager 
som regel historien. 
Ligeledes blev klubberne også opfordret til på spørgsmålet om den da-
lende tilgang af nye medlemmer og lukning af klubber er en fælles sag for 
alle medlemmer. 
Det er de enkelte medlemmers relationer til et evt. nyt medlem der skal i 
spil,- sådan har det jo faktisk altid været, det vil sjælden gavne ved op-
slag eller anden henvendelse og opnå nye medlemmer. Opfordringen var 
derfor også at det er de yngste i klubberne der skal stemme dørklokker, 
men det vigtigste er at kortlægge det potentiale som skal være fødekæden 

til klubber eller nye klubber.
Distriktsleder Anders Andersen opfordrede også klubberne til at gøre mere brug af distriktets ledelse, 
samt regionens tjenesteledere til inspiration i dagligdagen og til og med at det er omkostningsfrit for klub-
berne.
På spørgsmål fra en klub om man vil gennemføre præsidie træningerne igen, hvilket vil blive imødekom-
met, hvis der er tilslutning.
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RDEE Henning Thomsen
 Var indbudt til at en drøftelse om kernen at være Y’s Man.
Henning udtrykte det således: Kernen i Y’s Men og i det at være Y’s 
Man svært at formulere kort fortalte Henning, men et bud kunne 
være Et attraktivt og åbent klubliv med et godt fællesskab. 
Møder med oplysende foredrag gode diskussioner. Samvær på et 
fælles kristent og økumenisk grundlag.  Aktiv tjeneste i lokalområdet 
og pengerejsende aktiviteter. Donationer til lokale og internationale, 
kristelige og humanitære formål Internationale kontakter og samar-

bejder. Henning kom ligeledes ind på forberedelserne til Jubilæet og konferencen i Aalborg, og fortalte lidt 
om programmet.

STATUS
BF-ansvarlig Jens Pedersen oplyste at han fratræder jobbet som BF med udgangen af klubåret, men opfor-
drede på det kraftigste, at man fortsat samler frimærker der er stadig penge og tjene.
Ligeledes blev der også efterlyst en DGE, da ingen har meldt sig på banen.


