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Y’s Men’s Generalforsamling 2021 

 af//: Poul E. Petersen 

370 Y’s Men og gæster deltog i den årlige generalforsamling i Struer. Generalforsamlingen der 
blev afviklet i Struer Industripark, var en generalforsamling der tydeligt bar præg af de restriktio-
ner som Corona krisen har medført. Det pæne fremmøde tyder nu på at man igen nærmer sig 
normale forhold med hensyn til store sammenkomster. 

Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til den udsendte dagsorden (referat på intranet) uden de store debatter, 
men på et enkelt spørgsmål, hvorvidt der kunne være tale om et reduceret kontingent, da man jo ikke har kunnet gen-
nemføre mange af de planlagte arrangementer. Regionens skatmester kunne dog meddele at det ikke bliver aktuelt, 
da udgifterne ikke er meget mindre, trods krisen. Tidligere i beretningen også gjorde opmærksom på at budgetterne 
og regnskabet var i overensstemmelse med det forventede og kontingentet vil dog fortsat være uændret. Der var ikke 
indsendt nogle forslag fra medlemmerne så der var kun regionens forslag til vedtægtsændringer der blev drøftet og 
næsten enstemmigt vedtaget. Generalforsamlingen der velafviklet kunne slutte mere end en halv time før tiden. 
Internationalt 

International præsident Jacob Kristensen kunne i sit indlæg berette om de besværligheder 
krisen havde medført, og det havde resulteret i ikke mindre end ca. 250 Webinarer for at 
holde kontakt med klubberne på internationalt plan. IP kom også ind på hvor langt man var 
nået med planer om køb af grundlæggerens hus i Toledo, samt hvor langt man var nået 
med planerne om nyt hovedsæde i Geneve, grundet de nye pladskrav som der er lovmæs-
sigt bestemt i Schweiz. IP kom også ind på den fine fremgang der var med nye klubber in-

ternationalt og opfordrede også til fortsat arbejde på at forhindre stagnation i medlemstilgangen nationalt. 
Europa 

IPAP Europe Ulrik Lauritsen kunne i sit indlæg berette om fremgangen og de 
mange aktiviteter i de europæiske klubber der også trods krisen har opnået flotte 
resultater. Ulrik Lauritsen kom også ind på vigtigheden af at vores ekstension ikke 
bliver sat på vågeblus og det er en forpligtigelse, at vi alle gør en indsats, nævnte 
også gør det som jeg siger >smilet er den korteste afstand mellem to mennesker< 
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Små indlæg 

Axel Hansen Kom med en lille opfordring, når der skal spares og når der ta-
les om reducering i kontingentet, så er det en kæmpe fordel at man holder 
databaseoplysningerne ajourført, det er nemlig dem der ligger til grund for 
beregningerne af kontingent. Er man i tvivl vedr. brug af databasen så giv 
endelig besked og i får hjælp. Det var for øvrigt også en opfordring fra Jens 
Byskov om at bruge de kompetencer som tjenestelederne besidder og de 
er parate til at hjælpe. 

Christian Bach Iversen kom også med en lille opfordring til ikke at give op, 
men bare klø på der er nok og tage fat på, og i øvrigt kan jeg oplyse at det 
bliver min halvtredsindstyvende konference, hvis den ikke bliver aflyst, 
sagde Bach Iversen. 

Overdragelse af regionsprojekter 2020-21 

RD Arne Holm Hansen kunne overdrage de kommende projekter 2020-21 til de fremmødte modtagere der 
og så fik anledning til en kort orientering og præsentation af deres projekter. 
 (se projekterne her https://www.ysmen.dk/projekter) 

Donationsmodtagerne. 

https://www.ysmen.dk/projekter
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Et af højdepunkterne… 
Struer Y’s Men’s Club kunne ligeledes overdrage 
deres donation til Struer FDF. Klubben har doneret 
ikke mindre end en kvart million til spejderne, så 
det var et par glade repræsentanter der kunne 
modtage den store check på beløbet. Pengene skal 
gå til et nyt klubhus og præsidenten kunne derfor 
sige således:  

Angående opførsel af et nyt klubhus så vi det muligt 
efter drøftelser at støtte jer med hjælp til et nyt 
klubhus. Vi føler at i er en naturlig samarbejdspart-
ner og påskønner hermed vores gode samarbejde, 
så i kan udvikle spejderarbejdet i Struer by/ kom-

mune. Dét er en af de største donationer vi i klubbens 62. åriges levetid har uddelt. Pengene fremkommer 
ved salg gennem Struer Y `s Men `s Clubs genbrugsbutik, vores hovedmål er at støtte lokalt, vi har en butik 
der får stor ros og med et udvalg til lave priser som er kendt langt omkring. Ved en undersøgelse viser det 
sig, - at 7 ud af 10 kender Struer Y `s Mens Club. Hermed vil jeg overrække jer et GAVEBEVIS på Kr. 250-tu-
sinde med ønsket om alt godt fremover. 

Lederoverdragelse i Area og Region. 

IP Jakob Kristensen kunne foretage en obligatoriske overdragelse og nålebytte og med et lunt smil sige at 
man jo under seancen kunne risikere og få det >tredje stik< for at blive Corona terminologien.  

Nålebytning 
Den nye regionsledelse til venstre 
Arealedelse til højre 
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Underholdning ved Musiker Jacob Nyborg fra Hjerm 

Et multimusikalsk indslag på mange instrumenter med anekdoter og dialekt og sang man kunne nynne og 
synge med på. 

Mål og tanker for 2021 og præsentation af holdet 

Den nye regionsleder Jens Byskov præsenterede sit sam-
mensatte hold af tjenesteledere og konsulenter og op-
fordrede generalforsamlingen til at gøre brug af deres 
ekspertiser. Ligeledes gennemgik Jens Byskov også sine 
mål og tema for det kommende år, og fortalte om nuvæ-
rende tiltag såsom initiativgruppe og kommende kom-
munikationsstrategier og ville gøre sit til at det bliver ført 
ud i livet. Jens Byskov understregede også vigtigheden at 
alle bidrager til at sikre en Y’s Men’s fremtid, og gøre en 
indsats for at det vigende medlemstal bliver reduceret og 
hullerne bliver fyldt ud, således at den naturlige afgang 

ikke afstedkommer lukninger, men ved nytænkning og kreativitet er med til at bane vejen for en ny genera-
tion Y’s Men, der er behov for vores virke og indsats understregede Jens Byskov. 

Byskov kom også skattefradragsprojektet som er udvalgt. Projektet går ud på at hjælpe unge fra hele ver-
den til at blive repræsenteret. 
Konkret laves der en ungepulje, som YMCAs kan søge. Ungepuljen vil være målrettet YMCA's, som har 
svært ved selv at finde økonomien til at sende unge deltagere til Danmark. Derudover ønsker KFUM og 
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KFUK også at vise Danmark og foreningslivet godt frem gennem udflugter og programpunkter under YMCAs 
World Council 2022. 

Regionskonference og jubilæumsarrangement 2022 

Som det blev nævnt både i IP’s og IPAP’s indlæg hvilken konsekvenser det har haft både økonomisk, men 
ikke mindst menneskeligt, at man har været ramt af aflysninger både i ind og udland og håber nu at jubilæ-
umsåret går fri. Jens Byskov opremsede hvilke tiltag man har i gang og har store forventninger til at det skal 
lykkes denne gang.  

Aalborgklubberne er i fuld sving med forberedelserne og havde et lille indlæg om deres forberedelser.  

Afslutning 

Generalforsamlingen kunne nu andægtigt 
følge udmarchen, og efter en tiltrængt kop 
kaffe begive sig hjemad, nu er tørvejr. Vejrgu-
derne havde nu ikke ligefrem været venligsin-
det i løbet af dagen da torden og kraftige regn-
skyl havde været et forstyrrende element i en 
ellers veltilrettelagt dag. 

 


