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Orientering fra DG Okt. 2018
1. Medlemstallet i Distrikt Storå er ifølge august 2018 rapporten faldet fra 385 til 379 medlemmer et samlet fald på
i alt 6 medlemmer. Ikke noget stort tal, men nok til at fortælle os alle, at vi skal arbejde meget for at tiltrække ny
medlemmer til klubberne. Vi må nu dele 1. pladsen med Distrikt Midt og Vest.
Regionen har samlet fald i medlemmer på 54 medlemmer. Så vi nu er 3638 medlemmer.
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2. Vi kan være stolte over, at vi har en stor tilslutning til vores arrangementer i distriktet, arrangementer som
klubbernes medlemmer er glade og tilfredse med, så det kan vi roligt forsætte med, dog vil jeg gerne opfordre
distriktets klubber, til at melde ud hvem der er udvalgsformænd i god tid, således vi måske kan får lidt flere med til
medlemsinspirationsaften.
3. Også i dette klubår er der i distriktet klubber der har påtaget sig at være med i et større arrangement,
nemlig ”HIMMELSKE DAGE PÅ HEDEN”, dette vil Erik Sørensen komme ind på senere.
4. Orientering fra Regionen:
Sidste års indsamlet beløb til regionsprojekter, gav et overskud på kr. 535.486,- der optages forhandlinger med de
to projektmodtager om hvordan pegende bliver fordelt mellem dem. Det er vigtigt at pengene bruges til de
projekter de er samlet ind til.
Det nye intranet system fungerer nu, der er sendt nyt brugernavn ud til alle. Det er også der vi fremover skal finde
”find Y´s men”. Aftalen med Videbæk bogtrykkeri ophører, da de ikke kan garanterer for databeskyttelse.
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Nominering af IPE:
Forslag om nominering af International Præsident (IPE).
Regionsrådet tiltrådte, at RD indstiller Poul Henrik-Hove Jacobsen som kandidat til International Præsident Elect
(IPE).
Persondataforordningen:
Kun 57% af klubberne har returneret datadokumenterne i underskrevet stand. Der mangler også enkelte distrikter.
Hvorledes vi får de sidste klubber til at bekræfte, at reglerne bliver overholdt i klubberne.
I nær fremtid skal tilmeldingssystemet til regionskonferencen 2019 og verdenskonventet 2020 programmeres. Der
er betydelige udfordringer med Persondataforordningen til Verdenskonferencen, fordi de danske (Europæiske)
regler finder anvendelse.
Evaluering af Wai:
På generalforsamlingen blev der rejst spørgsmål om WAI’s berettigelse.
Skal bladet nedlægges og erstattes af et eller andet kun på digitale platforme
Regionsledelsen og regionsrådet har drøftet emnet.
JG: Papir betyder meget - selv i dag.
AH: Det er et dyrt blad, hvis det ikke bliver omdelt.
RV: Der bliver taget eksemplarer på Biblioteket i Valby. Køre begge spor, både et blad og et nyhedsbrev.
HJ: Modtager mange henvendelser efter WAI.
AJ: Vi bør finde en anden måde/steder at udbrede bladet. Der er to forskellige grupper: én til et blad og én til et
elektronisk nyhedsbrev.
CHJ: At få et blad i hånden er noget konkret, som gør noget ved os. Bladet har sin mission.
BHy: Foreslår at tænke nyt og anvende pengene på anden måde, men WAI bør ikke afskaffes før vi har noget andet
at sætte i stedet for.OK med at køre begge dele.
KG: Konkluderede, at stemningen er for en bevarelse er overvejende, Kommunikationsudvalget arbejder videre med
overvejelserne.
Godkendelse af regler for valg af regionsprojekter.
På den traditionelle DGE-træning i november udvælges de projekter, som skal være regionsprojekter i det
efterfølgende klubår.
Det fremlagte forslag blev godkendt.
BHy oplyste, at målet bliver 1,4 mio. for regionsprojekter.
Udvidelse af Region Danmarks område med Albanien:
I samarbejde med YMCA er der et ønske om, at det bliver muligt af oprette Y’s Men’s klubber i Albanien under
Region Danmark.
KG: Orienterede ganske kort om baggrunden for, at at Albanien bringes i forslag.
AJ: Anbefaler. Bla. Med henvisning til at klbben i Kosovo vil have stor gavn af et samarbejde (3 timers kørsel). Der vil
være et samarbejde med YMCA, og det vil styrke hele Y’s Men’s og YMCA-arbejdet i området.
RV: Hvad siger DG Stoyan til udvidelsen?
KG: Den tidligere DG har anbefalet.
HJ: Anbefaler men tilføjer, at vi skal lægge kræfterne i at det arejde, vi har gang i.
KEL: Har 20 års erfaring med Albanien. De er så klar til at lave en Y’s Men’s Club.
Godkendt at Albanien indgår Region Danmark.
Eventuelt
BHy: Orienterede om, at der skal findes en ny sekretær (RSA) med tiltrædelse 1.7.2019. Han opfordrede til at
DG’erne kommer med forslag til kandidater.
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Distriktsarrangementer
Vicepræsidentmøde 15.11.2018
VP-møde i regionen 2.2.2019
Distr.rådsmøde 7.2.2019
Distr.konference 6.4.2019
Medlemstræning 9.5.2019
Regionskonference 15,6.2019
Åbningsmøde i Storå 15.8.2019
Distr.rådsmøde 3.10.2019
Distr.rådsmøde 6.2.2020
74th Y’s Men International Convention 13th - 16th, August 2020
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