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Indbydelse til 
 

GENERALFORSAMLING 
 

 i Struer – lydens by. 
 

 

 

Lørdag den 7. august 2021 

i Struer Energipark, 

Morten Andersens Passage 7 

7600 Struer. 

 
  

 

 

 

 

 

På vegne af Kilen Y`s Mens Club, Lemvig Y`s Mens Club, Vinderup Y`s Mens Club og 

Struer Y`s Mens Club vil vi hermed gerne invitere medlemmer, ledsagere, Y’s Menetter og 

gæster til regionens generalforsamling i Struer. 
 

Generalforsamlingen afholdes i Struer - lydens by, hvor I alle forhåbentlig vil få en rigtig 

god og spændende oplevelse. 
 

Lørdag den 7. august 2021 i Struer Energipark, 

Morten Andersens Passage 7, 7600 Struer. 
 

Tilmeldingsfrist: Lørdag den 17. juli 2021. 
 

Generalforsamlingen begynder tidligt på dagen, dørene åbnes kl. 08.30. Kom i god tid, 

eller kom allerede dagen forinden, der er mange overnatningsmuligheder i Struer og 

omegn. Læs mere på hjemmesiden: www.VisitStruer.dk 
 

Alle deltagere skal kunne fremvise gyldig negativ Corona attest. 
 

På gr. af Covid 19 vil det kunne blive nødvendigt at begrænse deltagerantallet. 

 

http://www.visitstruer.dk/
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Struer Energipark 

  

  

 

  

 

 

 
 

Vi har bestræbt os på at arrangere det så godt som muligt i det dejlige Limfjordsområde 

tæt på vand og skøn natur. 

Struer er fra midten af det 1800 århundrede et egentlig bysamfund. Stor betydning fik det, 

at Struer i 1865 fik jernbaneforbindelse til Skive, ligeledes var havnen et stort aktiv for 

Struers vækst. I 1917 fik Struer status af købstad og indbyggertallet steg til 10.848 i 1970. 

Dengang var der især to større virksomheder, Struer Andelsslagteri samt B&O. 

Limfjordslandet hvor både Lemvig og Struer har skønne havneområder hvor der er gjort 

meget for at binde by og havne sammen, begge steder er der mange lystsejlere og fine 

spisesteder i havneområderne. I Struer museum har B&O en afdeling og forfatter Johs. 

Buchholtz’s hus er en afdeling, som står fra dengang han levede i byen. I Vinderup 

området findes frilandsmuseet Hjerl Hede, som er grundlagt i 1930 af H. P. Hjerl. 
 

Vi håber hermed at have givet jer lyst til at besøge vores smukke område og glæder os til 

at byde jer velkommen i Struer Energi Park i august 2021. hvor der traditionen tro også vil 

være plads til at klubberne kan udstille deres salgsartikler. Vi håber I vil tage godt imod 

indbydelsen, så vi vil kunne få en dejlig dag sammen i forbindelse med 

generalforsamlingen. 
 

Vi glæder os til at se jer i Struer – lydens by. 

 

Arne Holm-Hansen 

RD – Regionsleder 2020 – 21 

Villy Sveigaard 

Forman d for konferenceudvalget 
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Program for dagen og generalforsamlingen den 7. august 2021. 
 

Kl. 08.30 – 09.30 - Ankomst og formiddagskaffe. 

Toastmaster.  

Informationer m.m. v/ RSA Arne Braüner.  

Indmarch og åbning af generalforsamlingen. 

Velkomst v/ RD Arne Holm-Hansen 

Morgensang: ”I østen stiger solen op.” 

Morgenandagt inkl. salme.  

v/ PRD Bjarne Hyldgård 

RD mindes medlemmer, som ikke er her mere. 

v/ RD Arne Holm-Hansen 

Sang: ”Langt herfra bag store have”. 

Kl. 10.10 - Generalforsamling.  

Afslutning af generalforsamlingen. 

Kl. 13.00 – 14.00 - Frokost. 

Sang: ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande.” 

Underholdning 

v/ kunstneren ”Æ Holm” fra Jegindø. 

Du vil få et godt grin, lytte til en dialekt og høre en sang, som gjalder. 

Overdragelse af regionsprojekter for 2020 – 21 

og skattefradragsprojekt for 2020. v/ RD – Arne Holm-Hansen 

Overdragelse af donation til Struer FDF. 

v/ præsident     Struer Y’s Men’s Club. 

 Lederoverdragelse i Area og Region 

v/IP Jakob Kristensen. 

 Mål og tanker for 2021 – 22 

og præsentation af holdet v/ RDE Jens Byskov 

Præsentation af regionskonference 

og jubilæumsarrangement 2022. v/RDE Jens Byskov. 

Regionsprojekter 2021 – 22 

og skattefradragsprojekt 2021. v/RDE Jens Byskov 

Afslutning og udmarch 

v/ RD Jens Byskov 

Kl. 17.00 - Eftermiddagskaffe og hjemrejse 

 

 


