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Holstebro d.6-10-2018

DISTRIKTSRÅDSMØDE
TORSDAG DEN 4. OKTOBER 2018 KL. 19.00
I NØRREHYTTEN, SØNDER NYBOVEJ 2A, 7500 HOLSTEBRO
Deltagere:
DG
DGE
DGEE
DS
BF

Arne Jørgensen
Jens-Carl Nielsen
Niels Hansen
Carl Erik Høgholm
Jørn Møller Pedersen

DW
DT

Aage Mikkelsen
Henning Byskov
Præsidenter og vicepræsidenter i
Distrikt Storå

Dagsorden. Jvnf. distriktets forretningsorden paragraf 4
Dagsorden/Referat:
Punkt
Præsidenter og vicepræsidenter sidder
i hver sin gruppe.
1.0 Velkomst og indledning ved DG
2.0 Præsentation

VELKOMST VED DG ARNE JØRGENSEN.
SANG: DAGEN I DAG.
INDLEDNING SAMT BØN VED DG. VEDHÆFTET FIL
Alle blev Præsenteret (navn/klub)
DG: Arne Jørgensen Harderne
DGE: Jens-Carl Nielsen Ikast
DGEE: Niels Hansen Aulum
DS: Carl Erik Høgholm Harderne
BF: Jørn Møller Pedersen Trehøje
DW: Aage Mikkelsen Aulum
DT: Henning Byskov Harderne kom senere
Aulum: P. Erik Sørensen- VP. Allan Kristiansen
Fonnesbæk: P. Tage Østergaard -VP. Jørgen Nielsen
Harderne: PP. Peder Falk Christensen- VP Børge Kallesen
Hedens: P. Carsten Færch- VP. Egon Frandsen
Herning: P. Gotfred Larsen -VP. Jens Bisgaard
Holstebro: P. Asger Boutrup -VP. Ole Frandsen
Ikast: P. Mogens Markusen -VP. Kjeld Nielsen afbud
Ikastegnens: P. Bjarne Kjærgaard -VP. Lisbeth Rasmussen
Præstbjerg: P. Jens Kongsgaard -VP. Karl Bjerregaard
Sct. Jørgen: P. Dorthe Pedersen -PP. Elsa Nørgaard Wedel
Sunds: P. Jørgen Stilling -PP. Svend Agergaard
Trehøje: P. Holger Mogensen -VVP Juhl Haunstrup
Vildbjerg: afbud
Aaskov: afbud
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3.0 Orientering v/ DG

DGs beretning: se vedhæftet fil. Medlemstal gået lidt ned i
distriktet 385 til 379 ikke alarmerende.

4.0 Orientering v/ DT

Kom senere

5.0 Orientering v/ BF

Har ikke modtaget frimærke endnu, mest gamle frimærke.
Regionen har for ca. 100.000 kr. ubrugte frimærke til at ligge.

6.0 Orientering v/ DW

Ikke sket de store ændringer, ajour føres hvis det skal fungere
som en aktiv hjemmeside,
Datalovgivning pas på medlemslisten vedr. jeres programmer,
beskyttet (copyright) på artikler og billeder, idebank opfodres
til at kommer med input, intranet er kun synlig for klubmedl.

7.0 Orientering/orientering fra
klubberne v/ præsidenter. Hvad har i af
mål og indsatsområder i det nye år?

Aulum: Invitere ny chartret klubmedlemmer med til
Præsidiemøde engang imellem, så de føle at de er en del af
klubarbejdet.
Hjælpe til med Himmelske dage i Herning. Vil man vide mere
om Aulum klubben kan man går ind på lokalnettet: www.
aulum.dk.
Fonnesbæk: Hoppekirke, teltudlejning, julemærke, chartret 2
nye klubmedlemmer, prøve forsat at finde nye
klubmedlemmer
Harderne:
Orientering fra Harderne`s Y`smen`s klub.
For et år siden blev Gjakova Y`s Men`s klub chartret og i den
forbindelse modtog klubben et banner samt et brev
omhandlende vore moderklub forpligtelser.
En af de tiltag vi har gjort i det forløbende år var at invitere 3
Y`s Men fra Gjakova klubben i Kosovo, til regionskonferencen i
Vejle. Det blev et besøg med udflugt i det nordvestjyske
område, by/kultur tur i Holstebro og selvfølgelig deltagelse i
regionskonferencen.
Klubben havde arrangeret et møde her i Nørrehytten den 21.
Juni, for at alle klubmedlemmer kunne hilse på vore gæster.
Det blev et møde med deltagelse af repræsentater for
klubbens donations modtagere, vi chartrede også et nyt
medlem den aften og havde præsidie overdragelse, alt i alt blev
det en aften hvor vi viste vore gæster meget om hvad vi
arbejder med.
I samarbejde med Holstebro klubben har vi bygget 30 kvm. Til
loppehallen på Ivar Lundgaardsvej, pladsen skal bruges som
garage til en ny indkøbt cargo trailer og til lager for
loppemarkedet.
Det har været en proces som har vist sammenhold og interesse
fra begge klubber, bygningen indvies på lørdag kl. 10, i er
velkomne til at deltage.
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Den 27. Marts arrangerer KFUM og KFUK i samarbejde med de
3 Y`s Men`s klubber i Holstebro et foredrag i Sognehuset med
USA kommentator Mads Fuglede om hvordan Trump kunne
blive præsident i USA.
Samarbejdet med KFUM og KFUK og det samarbejde vi har
med FDF om Nørrehytten som vi er i, er en del klubbens ønske
om at fremme Y`s Men`s arbejdet gennem lokale
samarbejdspartnere.
Den 26. oktober udgives Holstebro Julemærket for 40. gang,
for stadig at kunne sælge julemærker har udvalget udviklet
julemærket med lotteri og gavemærkater, sidste regnskab
viste et overskud på kr. 40 t.
Det flotte resultat blev opnået ved hjælp af en stor indsats fra
klubmedlemmer som aktivt gik ud og solgte julemærkerne, i år
vil vort pr. og week4you udvalg sælge mærkerne i gågaden op
til jul.
Vi har tradition for at holde Nytårsfest i klubben, i år har vi valgt
at holde det i samarbejde med Sct. Jørgen Y`s Men`s klub,
Wol udvalget i klubben arbejder med vort Kosovo projekt, som
hele tiden udvikler sig næste forsendelse af møbler og tøj er i
foråret.
Hedens: Ønske flere medlemmer, venskabsklub i Norge,
teltudlejning, banko sammen med Herning klubben,
Himmelske dage.
Herning: Besøg fra venskabsklub i Norge, Banko d. 15. okt.
Stor
Mundfuld overskud 150.000 kr. har mistet et medlem på
grund af dødsfald, et medlem har meldt sig ud.
Holstebro: 36 medl. 9 senior, medlemspleje, vægte senior
højt hvor de stadig skal være en del af klubben, struktur ad
hoc udvalg, dem på 40 år går vi ikke efter, majsplukning, Krolf
I samarbejde med Holstebro Golfklub.
Ikast: Centrale målsætning, økonomi, KFUM og K har første
priotet, hjælpe ungdoms organisationer ved basar,
Kirkecenter gratis til rådighed (hjælp til selvhjælp)

Ikastegnens: 13 medl. blandet klub, dyrke det sociale,
loppemarked med Ikast klubben, undertøjssalg, dele erfaring
med Vildbjerg klubben, har socialt samvær med Møltrup
Optagelseshjem, blandt andet fodbold.
Præstbjerg: 17 klubmedlemmer 3 er udmeldt, værne om de
medlemmer vi har og det sociale, fokuserer på de ting vi har
gang i, kartofler, æbleplukning.
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Sct. Jørgen: 17 medl. plus en gæst, udlejning af telt, vinsalg,
varme hænder, fokus på nye klubmedlemmer, fremstilling af
kort 3 eksempler til 30-25 eller 10 kr. pr. stk.

Sunds: 27 medl. plads til alle i klubben, har startet ny
genbrugsbutik, det viser sig at det er lidt af guldæg,
producere og salg af stigegolf, ca. 1000 stk. ind til nu, stand til
Himmelske dage i Herning.
Trehøje: 19 medl. blandet klub, har besøgt deres
venskabsklub i
Norge, hvor de sejlede i Skærgården, genbrugsbutik sammen
med Vildbjerg klubben, har åbnet ca. 4 dage i ugen, salg ca.
300.000 kr. evt. salg af juletræer.
8.0 Nyt fra Region v/ DG.

Nyt fra regionen: vedhæftet fil, sammen med orientering,
punkt 3.0 v/DG Arne Jørgensen.

8.1 Himmelske dage på heden
v/ Erik Sørensen Aulum

Himmelske dage foregår hver tredje år, I 2019 foregår det i
Herning i forbindelse med Kr. Himmelfartsferien, Formand er
Biskop Henrik Stubkjær, som Y´s Men bør Regionen også være
en del af det, der er 4 klubber i Distrikt Storå der er med i
arrangementet, Herning, Sunds Aaskov og Aulum, hvor de
hjælpe til med forskellige opgave.

9.0 Distriktsarrangementer herunder
distriktskonference:
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 15,6.2018
Åbningsmøde i Storå 15.8.2018
Distr.rådsmøde 3.10. 2019
Distr.rådsmøde 6.2. 2019
74th Y´s Men International
Convention d. 13 til 16. august 2020
10. Eventuelt.
Aftal tidspunkter for gensidig
klubbesøg.

Forvente at det blev gjort.
Evt. intet at refere

11. Afslutning

Sang: Fadervor

Referent
Carl Erik Høgholm
DS Storå 2018/19
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