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NYHEDSBREV. 
 

Fra Area Europe vil jeg gerne bibringe med information om, hvad der rører sig på 
international plan samt på Area plan. Dette brev drejer sig om et af de væsentlige 
spørgsmål p.t., hvordan vi markerer 100 året i 2022. 
IP Moon Sang-Bong har forelagt et oplæg til indsamling af 1 mill. dollars til en ”Paul 
William Alexander Legacy fond”. Der er endnu ikke kommet et konkret forslag til, 
hvorledes pengene skal benyttes. 
 
Men i første omgang er der nævnt, at man i 2022 vil opsætte en headstone 
(mindeplade eller stenstøtte) ved Paul William Alexanders gravsted i Toledo. 
Her ligger kun en lille plade med nr. 274. 
 
Det vil være naturligt, at Ys Men´s bevægelsen gør noget ud af dette trods det, at 
hans slægtninge ikke har noget forhold til YMCA eller Y´s Men. I Toledo er der ikke 
en Y´s Men´s club, så det vil man også bruge lidt penge på at få etableret. 
 
Den største opgave er nok, at man påtænker at købe PWAs barndomshjem. Det er 
et ældre træhus, og indtil videre har man ikke en købspris. Tanken er, at huset skal 
benyttes som mødelokale for en ny Y´s Men´s club samt for YMCA. Måske også et 
rum som museum for PWA og Ys Men International. 
 
Hvordan man vil rejse 1 mill. dollars, er der et forslag til: Man vil hæve det 
internationale kontingent med 10 US$ pr. år de næste 3 år. Det vil med det 
nuværende medlemstal give ca. 700.000 US$. 
 
På mødet i februar protesterede jeg mod denne kontingentforhøjelse og anførte, 
at man kunne bede klubberne om at donere et beløb fra fondsmidlerne i stedet. 
(f.eks. 20 medl. a´30 US$). 
 
Jeg foreslog også, at man kunne fremstille bannere eller T-shirt med et logo vedr. 
PWA. Disse kan så sælges til Internationale kongresser i Y´s Men. Der er allerede 
fremstillet poloshirts. 
 
Selve forslaget om at danne denne Legacy fond er blevet stemt igennem ICM ved 
en mailafstemning, som muligvis ikke er helt lovlig, da kun os APEere kunne drøfte 
dette på mødet i Chiang Mai i februar. Vi tre ICMere i Europa har stemt nej til 
forslaget. 
 
Her i slutningen af april er vor generalsekretær Jose Varghese i Toledo for at drøfte 
situationen med YMCA samt borgmester og andre fremtrædende personer i byen. 

http://www.ysmeneurope.eu/


AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET 
TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 

 

Hvad der kommer ud af dette, bliver spændende at høre nærmere om, og jeg vil naturligvis informere 
ASAP. 
 
Til orientering vil 100 året blive fejret i forbindelse med det internationale konvent på Hawaii i august 2022. 
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Lauridsen 
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