Hilsen fra YMI til Region Danmarks Generalforsamling lørdag den 15. august i Vingsted

Der er skyer af usikkerhed, frygt og tristhed i verden i dag på grund af den uventede spredning af COVID-19.
Naturligvis kan vores organisation ikke undslippe skyggen af pandemien, og vores nuværende tilstand
afspejler den aktuelle globale situation. Men er Y's Men-ånden blevet dæmpet? Nej, det er den ikke - og jeg
er sikker på, at det aldrig vil ske.

YMI, der er en 98 år gammel organisation, har været vidne til, overlevet og reageret på adskillige
verdensudfordringer. Som ledende for bevægelsen i dag, skal vi sammen stræbe efter at opnå en ny
ledelsestankegang, idet vi omstrukturerer vores organisations rolle ikke kun i kriseperioden, men også
inden for den "nye normale" verden, som kommer efter Covid-19. Verden er unægteligt ændret ved
koronavirusudbruddet, og vi må udvikle, anerkende og gribe de resulterende muligheder. Det er en ny
grænse fuld af nye og spændende muligheder. Lad os huske på dette og forblive positive!

Selvom vi måtte aflyse det personlige møde på Verdenskonventet i Odense, var vi i stand til at dele nogle af
de traditionelle dagsordenspunkter i konventet gennem installationsceremonien som fandt sted den 4. juli
med udgangspunkt fra Rindum Kirkehus i Ringkøbing. Mange så med på den direkte udsendelse og rigtig
mange har set optagelsen efterfølgende.
Vi har lavet virtuel træning for de 16 tjenesteledere, - ISD´er - som sammen med ledelsen skal være med til
at sætte dagsorden og udføre de mål, som ledere på forskellige niveauer i vores bevægelse har været med
til at fastsætte.
Vi har afholdt ICM møde med de 15 valgte ICM medlemmer. (Area Europa: AP Bjarne Sønderskov, Randers
og APE Bjørn Arve Bentsen fra Mandahl i Norge). Også dette møde var berammet til at skulle løbe af
stablen i Odense forud for Verdenskonventet.
Senest har vi afholdt ICM20 – International Council Møde - over tre dage – virtuel. Bestemt ikke en optimal
måde at afholde årets generalforsamling på, men det er i den øjeblikkelige situation den bedste måde vi
kan gøre det på.

Året 2019/20 var faktisk et historisk og vellykket år på mange måder. På trods af nedlukninger opnåede vi
medlemsvækst med 117 nye klubber chartret som et resultat af 100-dages medlemskampagne. Heraf var
de 4 klubber fra Area Europa – Balticum og Sydeuropa. Lanceringen af Legasy projectet - arven-projektet
resulterede i installationen af et gravstenmonument ved vores grundlæggers grav samt navngivning af en
offentlig park i Toledo. Det skete i november måned
Det første internationale RDE-topmøde blev en ny lederudviklingsplatform for bevægelsens fremtidige
ledere. Denne træning fandt også sted i Toledo på samme tidspunkt.
Vi afholdt flere virtuelle møder for at få forbindelse med RDér og APér og for at forberede de nye RD´er og
ISD'er på deres arbejdsopgaver.
Vi fik udarbejdet nye træningsprogrammer og videoer og brand-retningslinjer for vores bevægelse.

Vores bevægelse har en stab af 5 fantastiske, ihærdige og slidsomme mennesker, som brænder for at gøre
det bedst mulige for Y´s Men´s bevægelsen. Int. General sekretær Jose Varghese sidder hjemme i Indien.
Låst inde. Kan ikke engang gå ud og handle. Men det forhindrer ham ikke i at arbejde – og han arbejder som
en hest. Det er nok det tydeligste billede, jeg kan tegne af ham.
Tracy, James og Amine sidder på hovedkontoret i Geneve og Tong sidder i vores satellit kontor i Chang Mai i
Thailand. Afstanden imellem dem er ingen hindring. Jose er helt fantastisk – iderig – kender bevægelsen og
har arbejdet 25 år i KFUM. Han ved hvilke knapper der skal trykkes på, for at få gang i udviklingen.
Også derfor har jeg turde sætte mit extensions mål på 30.000 medlemmer inden Y´s Men´s årets udgang.
Vi har sat mange mål for det kommende år.
Jeg har bygget min målsætning op omkring tre hoved hjørne stene.
Værdier, Extension og lederskab. Tre områder, som gennemsyrner vores bevægelse på alle trin - ikke
mindst på klubniveau.
Jeg har valgt temaet fra Johannes Åbenbaring. Trust in the River of Life. Tro på livets gud. Helligånden i
livets flod. Et emne, som for mange Y´s Men er interessante og gir en god baggrund for samtaler om vores
bevægelse men også vores liv i sociale relationer.
Ud over virtuelle træninger af ISD´er og ICMér og møde aktiviteter med APérne, så prøver vi at sætte fokus
på 100 års jubilæet. Alle klubber vil blive involveret næste år. Vi tilbyder penge til de forskellige area til
aktiviteter for Y´s Men i forbindelse med næste års area konference. Også i Struer. Vi ønsker, at Y´s Men får
en ekstra god oplevelse, som andre ikke umiddelbart kan få.
Vi lægger op til, at Area konferencen udvides med en ekstra dag og at vi som får en god og skæg oplevelse
sammen vil betale et beløb for dette. Håber vi kan samle endnu flere penge sammen til Legasy funden
(arven efter Poul William Alexander) så vi får midler til bl.a. at købe vores eget kontor i Geneve. Som
tovholder til dette job med køb af fast ejendom i Geneve, har jeg valgt Knud Haugård Clausen fra Skjern ,
som styrmand.
Der er nedsat et udvalg til at komme med ideer til 100 års jubilæet. Udvalget har barslet en ide om, at man
vil komme med 100 forskellige forslag som klubberne kan vælge og vrage i, og finde den eller de aktiviteter,
der netop passer ind i deres klub.
Til dette arbejde har jeg bl. a. Valgt Connie Møller fra Lundenæs YMC i Vestjylland.
Planlægning af IC 22 på Hawaii er godt i gang. Programmet er lagt og vi arbejder pt med budgetter og
økonomi.
Vi prøver også at planlægge de næste 5 – 10 år for vores bevægelse. Hvilken retning skal vi gå.
Til dette arbejde sidder en gruppe af tidligere ledere og her i foråret og sommeren har vi indlemmet
unge/yngre Y´s Men, som ikke har været medlem så længe. Fra Danmark valgte jeg Lisbeth Kattenhøj. De
unge gir så deres bud på, hvor vi skal justere og gøre nogle ting anderledes, for at holde skuden på rette
kurs. Det er spændende at stå på broen, sætte kurs og håbe på vores indsigt gør en forskel – også selv om
COVID-19 prøver at spænde ben for os.

Jeg har valgt at søsætte et helt nyt project. Også fordi de yngre gør opmæksom på, at vi må gøre noget i
vores lokalsamfund for at bevare Moder Jord. Projektet hedder Week 4 Waste. Det handler primært om at
indsamle skidt, plastic og andre ting, som ikke kan forgå i vores natur. Vi har ide om, at klubberne skal være
primus motor og etablere samarbejde med spejdere, skoler, kirken, ungdomsklubber, ja, hvem man kan se
potentiale i, at udføre arbejdet.
Vi er i gang med at få produceret en lille film – en podcast, som klubpræsidenterne kan få fingre i.
Fra Area Europa deltager PRD Piia fra Estland, Jens Byskov fra Aulum og sidste mand, som også er formand
og initiativtager er IPAP Ulrik Lauridsen fra Vejle.
Et af mine mål for dette år er at gøre afstanden mellem det Internationale og klubniveau mindre.
Jeg ved udmærket, at mange Y´s Men har interesse i deres egen klub, klubliv og deres aktiviteter og ofte
kun kender bevægelsen igennem deres egen klub. Det er også helt fint, at de lægger deres interesse og
kræfter der. Det er immervæk det vigtigste vi har i vores bevægelse – det er klubberne.
Jeg har valgt at udsende et månedligt brev – IP-letter – som hedder NEWS – Nord, Øst, West og Syd. Heri vil
jeg prøve at skitsere sidste nyt sammen med fokus på nogle områder, som hører til de forskellige måneder,
med korte indslag og ikke lange epistler. Mit mål er, at alle Y´s Men rundt i verden modtager NEWS.
I øjeblikket prøver min hjælper – Wally fra England – at finde nogle oversættere, så NEWS kan komme ud i
forskellige sprog. PT er NEWS oversat til 9 forskellige sprog og dermed også dansk.
I øjeblikket er der mange klubber, som kun kan mødes virtuel. Disse virtuelle møder har stor værdi. Der er
klubber som mødes hver mandag formiddag til fælles kaffe – hver for sig. Det er en øjenåbner for os alle.
Der bliver i øjeblikket dannet virtuelle klubber med medlemmer rundt om på jorden. Det er yngre
medlemmer, som griber de muligheder, der ligger foran os i dag.
Jeg er spændt på, hvordan dette år kommer til at køre. Vi skulle have været på en Chartrings turne i Afrika,
hvor 10 klubber stod klar til at blive chartret. Indien var klar til vores besøg ligesom Dubai gerne ville se os
og gennemføre en træning.
Vores næste store træning for kommende RDE´er skal løbe af stablen i februar 21 i Korea. Nu må vi se,
hvordan situationen World Wide, ser ud på det tidspunkt
Sluttelig vil jeg understrege overfor jer, at Region Danmark er højt værdsat ude i den store verden. Ofte
bliver jeg spurgt: Hvordan gør i det i Danmark. Lad os håbe vi fortsat kan gøre os gældende på verdensplan.
Tak fordi i lyttede med.

