Y’s MEN INTERNATIONAL Region Danmark

Regionsledelsen

Mødeaktiviteter i en corona tid.
Efterskrift (jan. 2021):
På www.coronasmitte.dk findes de almene regler og restriktioner vedr. covid-19.
På kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk under covid-19 kan findes de særregler og
undtagelser, der gælder bl.a. for vores mødevirksomhed i Y´s Men. En del, har vi erfaret, tror
fejlagtigt, at vi hører under kirkeministeriets regler.
9. november 2020

Regionsledelsen anbefaler stadigvæk, at vi alle i Y´s Men´s bevægelsen følger med i og overholder
de påbud og anbefalinger som myndighederne udsender, med det specielle hensyn vi må tage til
en del af vore medlemmers alder. Følg med på begrænsninger og muligheder på
www.coronasmitte.dk. Der er ofte kort tid mellem ændringerne i udmeldingerne.
Forsamlingsforbuddet p.t. på max. 10 personer gælder også for os.
Men der er undtagelser i hovedreglen, der er meget relevante for mange af vores klubmøder og
aktiviteter.
Man må være op til 500 personer til foredrag og møder i samme lokale, når nogle bestemte
forudsætninger er til stede. Man skal sidde på en bestemt plads i hovedparten af tiden. Man skal
vende samme vej. Alm. afstandskrav skal overholdes. Husk der er helt specielle afstandskrav, hvis
man synger. Man skal bære mundbind, når man ikke sidder ned. Man må gerne hente kaffe/mad i
samme rum, som man sidder i og derefter bære det ned på sin plads og fortære det der. Maden
må også serveres. Mange almindelige klubmøder og specielt ”foredragsmøder” kan nok
arrangeres, så ovenstående kan overholdes.
Hvis det nuværende almindelige forsamlingsforbud opretholdes i en længere periode, finder vi
det ekstra vigtigt, at vores Y´s Men´s virke kan fortsætte, måske i en lidt ændret form og måske
på et ændret niveau. Det skylder vi hinanden, det skylder vi dem, vi er sat i verden for at støtte.
Vi skal gerne bevæge os fra frygt til respekt. Respekt for den virus, der kan ramme os, respekt for
at vores kammeratskab og empati for hinanden ikke går tabt i en vanskelig tid, respekt for at nogle
af os er mere sårbare end bare, respekt for at vi har et samfund, der forventer noget af netop os –
for vores støtte til udsatte i ind- og udland gennem vores engagement og donationer eller direkte
gennem det sociale arbejde en del klubber yder direkte til handicappede, hjemløse, flygtninge,
ensomme etc.
Vores organisation er bygget således op, at det hovedsageligt er i klubberne og distrikterne
beslutningerne om mødeform og aktivitetsniveau tages. Vi - i regionsledelsen - vil gerne opfordre
til opfindsomhed og fleksibilitet for et fortsat aktivt Y´s Men´s liv.
Her er nogle ideer til alternative mødeformer:
a. gåture udendørs i grupper à 10 personer
b. færre klubmøder, men større aktivitet i udvalgene
c. virtuelle møder i klub og udvalg
d. flere deciderede foredragsmøder - måske uden spisning
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Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden.
Do your best, make your efforts for a better world.

Send jeres alternative former for mødeaktiviteter m.m. ind til vores sekretariat info@ysmen.dk.
Så vil vi så vidt muligt løbende informere herom på bl.a. hjemmesiden til inspiration for andre.
Vores aktiviteter i genbrugsbutikker, juletræssalg etc. er så forskellige, at vi her - som i alt andet vi
foretager os - må henvise til reglerne beskrevet på www.coronasmitte.dk og jeres egen fortolkning
af dem i netop jeres situation. Denne skrivelses opfordringer baserer sig på de regler, der gælder i
første halvdel af november 2020 og bliver ikke løbende opdateret. Klubpræsidier og
distriktsledelser bør derimod løbende holde sig orienteret om myndighedernes udmeldinger og
agere derefter til vore medlemmers, vore klubbers og vores organisations bedste.
Vi ved det er og vil blive en udfordring for jer.
Med venlig hilsen regionsledelsen
Arne Holm-Hansen
Hyldgård RD

Jens Byskov
RDE

Erling Birkbak
RDEE

Bjarne
PRD
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Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden.
Do your best, make your efforts for a better world.

