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Nåle og Emblemer
Der kommer nye nåle og emblemer, således at alle funktioner bliver dækket ind. De nye emblemer bliver
med det nye logo. Mere herom senere.
Informations- og adressebog
Skal den fortsat se ud som den gør? Skal antal sider reduceres? Skal vi slette alle medlemsnavne, nu da vi
har fået findysmen.dk? Skal den udelukkende gøres elektronisk? Indtil videre fortsætter den uændret, men
vi kommer tilbage med spørgsmål til alle jer. Ledelsen iværksætter en undersøgelse i løbet af året.
Plan 2022
Ledelsen fremlagde et udkast til nye visioner og strategier på det netop afholdte Ledelses- og Rådsmøde i
Århus. Vi havde en god debat om udkastet og efter næste ledelsesmøde ultimo februar sendes det nye
udkast til høring i klubberne.
Informationsfolder
Der er udarbejdet et nyt udkast til ny informationsfolder. Når den endelige udgave foreligger, vil den blive
sendt rundt til klubberne.
Skattefradragsprojekt, rent vand i Cameron.
Indbetalingerne er gået over al forventning, og der indkom i alt DKK 225.000, mod et mål på DKK 150.000.
Tak fordi i støttede dette fantastiske projekt.
Nye klubmuligheder
Der blev fremlagt en liste over steder, hvor der kan være nye klub muligheder og steder hvor der allerede
er gang i en ny klub. Det er rigtig vigtig, at vi alle bidrager til, at vi får skabt nye klubber for at sikre
bevægelsens overlevelse på lang sigt. Mit mål er, at der skal findes en ny klub i hvert distrikt. Vær sød at
bakke dette op. Afgange hvert år er omkring 300 personer og gennemsnitsalderen stiger i mange klubber.
Derfor er det simpelthen nødvendigt, at vi også etablerer nye klubber. Vi kan se, at etablering af klub tre i
Skjern (Lundenæs YMC), har medført nye medlemmer i både Skjern YMC og SkjernÅ YMC. Så det er bare
med at komme i gang. En ny ung klub kan kun gavne de gamle klubber.
Central Østeuropa.
Udvalget gør et fantastisk arbejde for at få etableret nye klubber. Vi skal chartre tre nye klubber i april og
maj måned. Vi mangler en landekoordinator i Polen, så hvis nogen kender nogen der har lyst til at gøre et
stykke arbejde der, hører vi gerne fra vedkommende.
Med venlig hilsen. Knud Hougaard Klausen.
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