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DAGSORDEN Generalforsamling 2021.
Generalforsamling Lørdag den 7. august 2021 i Struer Energipark,
Morten Andersens Passage 7, 7600 Struer.
Hermed indkaldes i henhold til Regionens love § 24, til generalforsamling i Y´s Men´s
International, Region Danmark, til afholdelse lørdag den 7. august 2021, kl. 09.00
I henhold til lovene skal alle chartrede klubber lade sig repræsentere ved
generalforsamlingen.
Dagsorden:
1) Åbning af generalforsamlingen v/ Regionslederen.
2) Valg af dirigent.
3) Valg af 2 referenter.
4) Valg af 6 stemmetællere.
5) Regionslederens beretning - herunder information fra International Council og Area
Council v/ AP Bjarne Sønderskov og IP Jacob Kristensen.
6) Tjenesteledernes beretning.
7) Beretning fra Y´s Menetter og andre samarbejdspartnere.
8) Behandling af indkomne forslag.
Godkendelse af mindre justeringer i region Danmarks love.
9) Regionsskatmesterens aflæggelse af årsregnskabet for 2020-2021.
10) Regionsskatmesterens fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for
2021-2022.
11) Bekræftelse af valget af regionsleder for 2021-2022.
12) Bekræftelse af valget af regionsleder-elect for 2021-2022.
13) Valg af regionsleder elect-elect for 2021-2022.
14) Valg af revisor for 2021-2022.
15) Godkendelse af, at regionskonferencen/generalforsamlingen 2022 til afholdes i
Aalborg i dagene den 18. – 19. juni 2022.
16) Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer.
17) RDE præsenterer mål og planer for Region Danmarks fremtid, herunder
regionsprojekter for 2021-2022.
18) Eventuelt.
----------------------------------------------------------------19) Overdragelse af Area Europa
20) Regionsoverdragelse i Region Danmark
21) Præsentation af ledelse, råd og tjenesteledere m.fl. for 2021-2022.

Rougsø - Sønderhald, den 23. april 2021
Arne Holm-Hansen
Regionsleder 2020-21
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Bilag til dagsorden for generalforsamlingen.
Ad pkt. 8 - Behandling af mindre justeringer i Region Danmarks love.
Reviderede love til godkendelse udsendes sammen med endelig indkaldelse.
Ad pkt. 9 og 10 – Regnskab, budget og kontingent:
Regionsledelsens forslag til årsregnskab 2020-21, budget 2021-22 og
kontingent 2021-22 udsendes sammen med denne endelige indkaldelse.
Ad pkt. 11 - Bekræftelse af valg af regionsleder for 2021-2022:
Nuværende RDE Jens Byskov, Aulum Y´s Men´s Club indtræder som Regionsleder 		
(RD) for 2021- 2022.
Ad pkt. 12 – Bekræftelse af valg af regionsleder elect for 2021-2022:
Nuværende RDEE Erling Birkbak, Brædstrup Y´s Men´s Club indtræder som
Regionsleder Elect (RDE) for 2021-2022.
Ad pkt. 13 - Valg af regionsleder elect-elect for 2021-2022:
A. Aalborg Budolfi Y´s Men´s Club, indstiller Henning Thomsen som kandidat til 		
RDEE-posten 2021-22.
Ad pkt. 14 - Valg af revisor for 2021-2022:
Regionsledelsen foreslår Revisionsfirmaet Redmark, Aalborg
for klubåret 2021-22
Ad. pkt. 16 - Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer:
Region Danmarks Regionskonference og generalforsamling afholdes i Aalborg
i dagene 18.-19. juni 2022, med følgende klubber som værter:
Aalborg Y´s Men s Club Aalborghus, Aalborg III Y´s Mens Club,
Aalborg Y`s Men`s Club Budolfi, og Hammer Y´s Mens Club.
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Billeddelen med relations-id rId2 blev ikke fundet i filen.

Y´s Mens International Region Danmark
RD Arne Holm-Hansen 2020-21.

REGION DANMARKS LOVE HAR I INDEVÆRENDE ÅR GENNEMGÅET EN MINDRE REVISION
OG TILPASNING TIL TIDEN.
REGIONSRÅDET INDSTILLER NU TIL GENERALFORSAMLINGENS GODKENDELSE.
Tekst med gul farve er ny tekst og blå tekst er slettet.
VR 301
Før en klub kan opnå internationalt charter, skal
a. medlemmerne være informerede om bevægelsens formål, arbejdsform, organisation og traditioner.
b. den uchartrede ikke chartrede klub have drevet regelmæssig klubvirksomhed i nogle måneder under tilsyn af
regionen ved moderklub og distriktslederen. og regionsledelsesmedlem.
c. den uchartrede ikke chartrede klub have opnået et medlemstal på mindst 15 personer.
Den uchartrede ikke chartrede klub indsender samtidig charterbegæring og charterafgift til Regionsledelsen.
Beslutning om tildeling af charter træffes af Regionsledelsen.
VR 303
Kontingentet til regionen baseres på klubbens medlemstal, som er registreret i Region Danmarks
medlemsdatabase det er angivet på henholdsvis pr 31.juli- og pr 31. januar rapport, og skal være indbetalt
inden henholdsvis 10. august og 10. februar, medmindre klubben af regionsledelsen undtagelsesvis har fået
henstand med betalingen. Nye klubber betaler første gang kontingent til regionen til den august eller februar,
som følger efter chartringen.
VR 402
Funktionsperioden for Regionsledelsens medlemmer starter 1. juli.
Hvis Regionsleder (RD) er forhindret i at udføre sit hverv eller fratræder før valgperiodens udløb, indtræder
Regionsleder Elect (RDE) som fungerende Regionsleder (RD), indtil han/hun igen kan overtage hvervet eller
indtil næste ordinære generalforsamling. Tilsvarende gælder for Regionsleder E
Funktionsperioden for Regionsledelsens medlemmer starter 1. juli.
Hvis Regionsleder (RD) er forhindret i at udføre sit hverv eller fratræder før valgperiodens udløb, indtræder
Regionsleder Elect (RDE) som fungerende Regionsleder (RD).
RDE virker derfor som regionsleder indtil RD igen vil kunne overtage hvervet eller indtil næste ordinære
generalforsamling.
Tilsvarende gælder for Regionsleder Elect (RDE). Hvis Regionsleder Elect Elect RDEE fratræder før valgperiodens
udløb, vil hvervet være varkant indtil næste ordinære generalforsamling.
VR 406
Regionslederen (RD) fører forsædet ved regionsrådsmøder.
Regionsrådet fastsætter selv sin forretningsorden og kan efter behov udføre sine forretninger skriftligt,
elektronisk eller telefonisk.
Det forventes, at der vil være behov for 4 møder årligt. hvoraf én planlægges i kontinuitet med den årlige
generalforsamling.
§ 24
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned. På den ordinære
generalforsamling skal præsidierne for alle chartrede klubber i regionen lade sig repræsentere (VR 600-602).
Medlemmer fra ikke chartrede uchartrede klubber har adgang til generalforsamlingen uden stemmeret (VR 603).

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

Generalforsamling 2021
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Y´s Mens International Region Danmark

Senest 12 uger før den ordinære generalforsamling udsendes til alle regionens klubber og Distriktsledere en
forhåndsmeddelelse om tid og mødested for generalforsamlingen med angivelse af frist for indsendelse af forslag til
vedtagelse eller emner til drøftelse, herunder forslag til kandidater til Regionsleder Elect Elect (RDEE) (VR 604-605).
Senest 4 uger før den ordinære generalforsamling udsendes til alle klubber i regionen og Distriktsledere en endelig
indkaldelse bilagt dagsordenen og Regionsledelsens forslag til årsregnskab, budget for det kommende klubår samt
forslag til kontingent.
I de tilfælde hvor der er Area Konference eller verdenskonvent i Danmark skal frister for udsendelse af forslag og
lignende til klubberne beregnes ud fra 12. juni.
§ 26
Afgørelser på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i disse love
(artikel XII og XIII).
Hver chartret klub, der har opfyldt sine forpligtelser over for regionen, har 1 stemme for hver påbegyndt 10
medlemmer, baseret på den sidst afgivne indberetning til regionen over medlemstallet.
Regionsledelsens medlemmer og Distriktslederne har hver 1 stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Med undtagelse af klub eller -distriktsrepræsentanter fra et distrikt uden for
Danmark, der er forhindret i fremmøde på grund af rejserestriktioner, eller anden force majeure, så kan disse lade sig
repræsentere ved en stedfortræder. En repræsenteret klub kan dog altid udøve sin stemmeret fuldt ud, uanset det
mødte antal repræsentanter fra klubben. Stemmeberettigede deltagere (Klub, Distriktsledelsens repræsentant DG’ere
og Regionsledelsen) i en generalforsamling har tillige forslags ret.
§ 27
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal blandt andet indeholde følgende punkter:
A. Valg af dirigent.
B. Valg af referenter og stemmetællere (VR 606).
C. Regionsledelsens beretning.
D. Tjenesteledernes beretninger.
E. Regionsskatmesterens aflæggelse af regnskabet.
F. Regionsskatmesterens fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommendeår.
G. Behandling af indkomne forslag.
H. Valg af Regionsleder Elect Elect(RDEE) (VR 607).
I. Valg af revisor og revisorsuppleant.
J. Fastsættelse af tid og mødested for kommende regionskonferencer og generalforsamlinger (VR 608-609).
K. Eventuelt.
§ 35
Såfremt et medlem af Regionsrådet, en regional tjenesteleder (RSD) eller andet valgt eller udpeget klubkammerat i
regionen ikke udfører sit hverv tilfredsstillende, kan Regionsledelsen erklære stillingen for ledig, hvorefter ny
besættelse finder sted i overensstemmelse med de derom gældende regler.
§ 40
Disse love og medfølgende Vedtægter og retningslinjer ophæver samtlige tidligere vedtagne love, vedtægter og
retningslinjer og træder i kraft den 1. juli 2017. 1. juli 2021.
REGIONSRÅDET INDSTILLER TIL GENERALFORSAMLINGENS GODKENDELSE 7. august 2021.
DA GENERALFORSAMLINGEN ER FLYTTET HAR ÆNDRINGERNE VIRKNING FRA GODKENDELSEN 7. AUG. 2021.
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Generalforsamling
2021
AT VEDKENDE
SIG DEN PLIGT, DER FØLGER
MED ENHVER RET
TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

GENERAL ASSEMBLY 2021 - AGENDA
Annual General Meeting 2021 in Struer Energi Park,
Morten Andersen's Passage 7, 7600 Struer
In accordance with Section 24 of the Danish Regional Act, this is hereby convened at the
general meeting of Y's Men's International, Region Danmark, for a meeting on7 August 2021
Under the laws, all chartered clubs must be represented at the agm.
Agenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Open the general meeting by/ RD Arne Hom-Hansen
Choice of conductor.
Selection of 2 rapporteurs.
Choice of 6 tellers.
The regional leader's report - including information from the International Council
and Area Council v/ AP Bjarne Sønderskov and IP Jacob Kristensen.
The service leaders' account.
Report from Y's Menetter and other collaborators.
Examination of proposals received.
Approval of minor adjustments in the laws of the Region of Denmark.
Presentation of the annual accounts of the Regional Treasurer for 2020-2021.
Presentation of the budget and quota for 2021 - 2022 by the
Regional Treasurer.
Confirmation of the election of regional leader for 2021- 2022.
Confirmation of the election of regional leader-elect for 2021 - 2022.
Election of Regional director elect-elect 2021 - 2022.
Election of auditor for 2021- 2022.
Approval of the 2022 Regional Conference/General Assembly 2 to be held in
Aalborg from 18 to 19 June 2022.
Time and place of future regional conferences.
RDE presents goals and plans for the future of Region Denmark, including
regional projects for 2021-2022.
Optionally.

----------------------------------------------------------------19)
20)
21)

Transfer of Area Europe
Regional transfer in Region Denmark
Presentation of management, councils and service managers, etc. for 2021-2022.

Rougsø - Sønderhald, 23 april 2021
Arne Holm-Hansen
Regioal director 2020-21

Generalforsamling 2021
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Appendix to the agenda for the General Assembly.
Ad 8 - Treatment of minor adjustments in the laws of region Denmark.
Revised laws for approval shall be issued together with a final call.
Ad 9 and 10 – Accounting, budget and quota:
The regional management's draft annual accounts 2020-21, budget 2021-22
and quota 2021-22 shall be issued together with this final call.
Ad 11 - Confirmation of the election of regional leader for 2021-2022:
Current RDE Jens Byskov, Aulum Y’s Men's Club takes over as Regional Leader
(RD) for 2021-2022.
Ad 12 - Confirmation of the election of regional leader elect for 2021-2022:
Current RDEE Erling Birkbak, Brædstrup Y’s Men's Club joins as Regional
Leader Elect (RDE) for 2021-2022.
Ad 13 - Valg af regionsleder elect-elect for 2021-2022:
Aalborg Budolfi Y’ s Men's Club, Henning Thomsen nominates as a candidate
for the RDEE 2021-22.
Ad 14 - Election of auditor for 2021-2022:
Regional management proposes The Audit Firm Redmark, Aalborg for the
club year 2021-22
Ad 16 - Setting the time and place of future regional conferences:
The Regional Conference and General Assembly of the Region of Denmark will
be held in Aalborg from june 18. - 19. 2022 to host the following clubs:
Aalborg Y's Men's Club Aalborghus,
Aalborg IIIY's Mens Club,
Aalborg Y's Men's Club Budolfi,
Hammer Y's Mens Club.
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Gør dit bedste,
gør din indsats for en bedre verden.
Do your best,
make your efforts for a better world

Arne Holm-Hansen
Regionsleder 2020– 2021
Regionslederens beretning 2020 – 21.

Y’s Mens året 2020 – 21 skulle i august
have været begyndt med et fantastisk arrangement i H. C. Andersens by, Odense.
Fynske Y’s Men havde gennem lang tid
planlagt en verdenskonference, et ungdomskonvent, en regionskonference og en
generalforsamling. Et meget stort
forarbejde var udført. Tak for det.
Men coronavirus forhindrede, at vi kunne
gennemføre arrangementet.
Regionsledelsen forberedte derfor
en generalforsamling til afholdelse den 15.
august 2020, dog med stor uvished om det
ville kunne gennemføres.
Generalforsamlingen blev gennemført og
med et fint deltagerantal.

Coronavirus.

Y’s Mens året blev på gr. af coronavirus
meget anderledes og speciel.
Mange klub- og distriktsarrangementer,
jubilæer m.m. har måttet aflyses.
Nogle møder er dog blevet afholdt som
virtuelle møder over Teams eller lign.
Coronavirus betød også, at jeg desværre
kun har været på enkelte besøg i klubber og
distrikter. Næsten alt er foregået digitalt, pr.
mail eller pr. telefon.

Men det har været rart at se, hvordan man
på forskellig vis i mange klubber har mødtes
for at vedligeholde klubben og det gode
sociale samvær.

Regionsrådsmøder.

Vi har afholdt 4 regionsrådsmøder i år, men
på gr. af coronavirus har vi måttet afholde 2
af møderne som virtuelle møder.
Distriktslederne fra CEE-landene har sædvanligvis deltaget i 2 af møderne, men på gr.
af coronavirus har det ikke kunnet lade sig
gøre i år.

Regionsledelsesmøder.

I det forløbne år har vi afholdt 7 regionsledelsesmøder, som dels er blevet afholdt
på Diakonhøjskolen, dels afholdt som virtuelle møder. Der har været mange dagsordenpunkter, som vi har behandlet på bedste
vis.

RSD – Regionens tjenesteledere.

Regionens 9 tjenesteledere arbejder selvstændig indenfor hver sit område
iht. deres funktionsbeskrivelser.
Efterårets RSD-træning blev afholdt i september, men forårets træning måtte vi på
gr. af coronavirus udskyde.

Generalforsamling 2021
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Tjenestelederne har i år haft særlige udfordringer på gr. af coronavirus, men de har
gjort deres bedste.

klubberne og medlemmerne i disse lande.
En medlemstilgang vil netop også komme
fra nye klubber i CEE-landene.

Challenge 22 - Nye medlemmer.

Tænketanken – Inspirationsudvalget.

På international plan har man et mål om,
at vi inden 2022 skal blive 30.000 medlemmer i 3.000 klubber i 100 lande. Derfor har
vi nu kampagnen ”100 days promotion”,
hvor ægtefæller til Y’s Men ville kunne blive
medlemmer for et reduceret kontingent. I 3
år skal disse nye medlemmer kun betale 50
% i kontingent.
I Region Danmark har vi i den forbindelse
fået en del nye medlemmer.

Medlemmer i region Danmark.

Medlemstallet i Region Danmark er desværre faldende, og enkelte klubber er lukket.
Det fremgik af februar rapporten, at vi da
havde 3.357 medlemmer, hvilket er 95 mindre end ét år tidligere.

CEE-landene.

I Region Danmark er der 18 distrikter, hvoraf
de 4 er beliggende i Central Øst Europa.
Distriktslederne i CEE-landende har en funktionsperiode på 2 år.
Regionen arbejder i 8 lande, Albanien, Bulgarien, Kosovo, Moldova, Polen, Rumænien,
Slovakiet og Ungarn.
Der er 23 Y’s Mens klubber i CEE-landene,
og der er flere klubber undervejs bl. også en
klub i Albanien.
Regionen er meget opmærksom på at støtte
medlemmerne i CEE-landende, det sker bl.a.
ved CEE- regionsprojekter, men også med
direkte økonomisk støtte som eksempelvis
til jordskælvsramte i Albanien.

Tænketanken aflagde som planlagt deres
rapport ”En bevægelse i bevægelse” ved
regionsrådsmødet i juni 2020, hvor dette
udvalg også blev nedlagt. Rapporten blev
desuden fremlagt i forbindelse med
generalforsamlingen i august samme år. Der
er oprettet et nyt inspirationsudvalg, som
sammen med en række Y’s men, såkaldte
”ildsjæle” vil arbejde videre med projektet.
Det er vigtigt, at vi i Y’s Men’s regi tænker
nyt, det er vigtigt at være ”En bevægelse i
bevægelse.”

Workshop og kommunikationsstrategi.

Regionsledelsen har i samarbejde med DKM
- Danmarks Kirkelige Mediecenter afholdt
workshop, et projekt og et samarbejde som
pågår.

Week4Waste

Y’s Men International støtter det verdensomspændende projekt, hvor vi ved at samle
affald ind, eller ved at organisere affaldsindsamlinger vil kunne støtte FN’s verdensplan
for et grønnere miljø. Regionsledelsen
støtter op om dette projekt, og vi anbefaler
klubberne at gøre det samme.

Regionens økonomi.

Som det fremgår af regnskabet så har indtægterne været lidt mindre en budgetteret,
hvilket især skyldes mindre kontingentindtægter.
Til gengæld så har udgifterne også været
mindre, hvilket bl. a. skyldes coronavirus.
Overskuddet blev på 131.867 kr.

CEE–udvalget og deres konsulenter arbejder
ihærdigt for at støtte og vejlede distrikterne,
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Area Europa.

I oktober deltog jeg i et area council møde,
hvor danske deltagere deltog fysisk og deltagere fra Norge, Finland og England deltog
virtuelt.
Forårets area councilmøde blev afholdt som
et virtuelt møde.

Valg til kommende International Præsident (IPE) og kommende International
Rådsmedlem ICM/APE.

Ved kalenderårets begyndelse var stemmeprocenten lav.
Regionsledelsen opfordrede derfor Y’s Men’s
klubberne til at afgive deres stemmer ved
valgene, som fandt sted i januar 2021.
Regionen opnåede en stemmeprocent på
84,3.
Samuel Koodathinalil Chacko, Indien blev
valgt som IPE og Villy Mølgaard, Danmark
blev valgt som APE – Area President Elect.
Tillykke med valgene.

Regionsprojekt 2017 – 2018.

Det er spændende, men også nogle gange
lidt udfordrende at arbejde med regionsprojekter ude i verden, hvor love, regler, traditioner m.m. kan være ganske anderledes
end i Danmark.
Det har derfor også været lidt vanskeligt at
få afsluttet regionsprojektet 2017 – 18, ”St.
Mathews Schools i Bangladesh”. Det er nu
lykkedes og på en rigtig god måde.

Regionsprojekter i 2020 – 21 og skattefradragsprojekt 2020.

På et møde i november 2019 blev der valgt
regionsprojekter for Y’s Mens året 2020 – 21
og skattefradragsprojekt for kalenderåret
2020.

Jeg havde sat de økonomiske mål til henholdsvis 1.400.000 kr. og 300.000 kr.
Der blev valgt 3 regionsprojekter, 2 CEEprojekter og ét skattefradragsprojekt.
• Fremtid og Håb, Tanzania.
• Mission Afrika, Cameroun.
• Kirkens Korshær, Danmark.
• ”Caravana teatrala”, Rumænien.
• ”Jordan”, Slovakiet.
• Skattefradragsprojekt ”MAF”, Madagaskar.

Regionsprojekt – Fremtid og Håb – Uddannelse af unge i Tanzania.

Med dette regionsprojekt ønskede man bl.a.
at støtte et såkaldt ”Drop-In Center” hvor
gadebørn kunne få mad, medicin, lægehjælp
og undervisning.
Derudover ville man støtte ”Bethania Children’s Village” for piger og drenge, hvor man
især vil hjælpe piger, kvinder og gadedrenge.
Man vil også hjælpe unge til at få en uddannelse. ”Fremtid og Håb” har besøgt Y’s Mens
klubber for at fortælle om projektet.

Regionsprojekt – Mission Afrika – ”Nyt
håb for udstødte konvertitter.”

Mission Afrika havde i november den lutherske administrationschef på besøg i Ngong,
og han var tilfreds med at toiletbygningen
var færdigt og beboelseshuset var under
opførelse. De næste steps på daværende
tidspunkt var etablering af køkken, vandforsyning i form af et borehul og en pumpe, og
sidst et hegn rundt om beboelseshuset, så
de ikke vil komme til at bo så udsat. Senere
vil de gerne have elektricitet og planter.

Generalforsamling 2021
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Regionsprojekt – ”Kirkens Korshær” –
”Udflugter og udvikling”.

Projektet skulle medvirke til at styrke udsatte og fattige børnefamiliers livskvalitet
og livsduelighed gennem udflugter, hvor der
udvikles familie-kompetencer og netværk.
Der skulle have været afviklet 24 udflugter
med 1.200 udsatte og fattige børn, unge og
forældre.
På grund af frygten for coronavirus har det
ikke været muligt at gennemføre udflugterne i 2020.
Kirkens Korshær håber, at man vil kunne
gennemføre udflugterne i 2021.

CEE – projekt – ”Jordan.” – Slovakiet.

Projektet handler om at udvide og forbedre
hjælpen til unge, som kommer fra mindre
bemidlede hjem i og omkring Jelsava i
Slovakiet. Man vil forbedre en bygning, som
trænger hårdt til vedligeholdelse. Der skal
bl.a. laves køkken og toilet. De praktiske
opgaver begyndte i december 2020.

CEE – projekt – ”Caravana Teatrala”

Dette projekt er desværre også blevet
bremset på grund af coronavirus. Man vil
bruge nogle af pengene til trykning af små
lærebøger. Man vil forsøge at køre ”Teater
karavanen” ud i landsbyerne i juni 2021.

Skattefradragsprojektet 2020 – ”Madagascar Mission Run”

Y’s Men International Region Danmark har
gennem mange år haft et rigtigt godt samarbejde med MAF. Derfor var jeg også glad
for, at deres projekt blev valgt som skattefradragsprojekt for 2020.
MAF har arbejdet i Madagaskar siden 1989,
og de har de et godt kendskab til øen og forholdene på øen. Madagaskar er et af verdens
fem fattigste lande, så vores hjælp gennem
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skattefradragsprojektet ville kunne gavne
rigtig mange mennesker på øen.
Indsamlingen begyndte ved årsskiftet, men
allerede i begyndelsen at marts brød coronavirus ud, og det var helt uvist, hvordan
indsamlingen ville forløbe.
Coronavirus påvirkede også situationen og
skattefradragsprojektet.
I marts rejste én af projektets piloter
Kenneth Pedersen og hans familie på en
planlagt hjemmeophold i Danmark. Situationen med coronavirus gjorde desværre,
at de senere ikke kunne rejse tilbage til
Madagaskar.
Men skattefradragsprojektet fortsatte
dernede. Indsamlingerne her hjemme fortsatte også, og det var en helt utrolig støtte
og opbakning, som projektet fik.
Ved årsskiftet kunne vi sende det indsamlede beløb på 413.589 kr. til MAF.
For at vi fortsat ville kunne bevare skattefradragsordningen skulle regionen have
mindst 100 bidragsydere, som hver havde
givet mindst 200 kr. Også dette mål blev
nået.

Afviklingsperiode på 18 måneder.

Regionsrådet har besluttet, at alle regionsprojekter efter indsamlingsperioden må
have en afviklingsperiode på 18 måneder,
en beslutning der på gr. coronavirus især vil
blive brug for med de aktuelle projekter.

Regionsprojekter i 2021 – 22 og skattefradragsprojekt 2021.
Ved træningen i november 2020 blev der
valgt regionsprojekter for Y’s Mens året
2021 – 22 og skattefradragsprojekt for
kalenderåret 2021.
Som skattefradragsprojekt blev valgt KFUM
og KFUK’s verdensrådsmøde.
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K- Familien

Vi har et rigtig godt samarbejde med Kfamilien. Vi har afholdt samarbejds-møder
med KFUM’s Idræt og KFUM’s Sociale
arbejde.

Tak til alle.

Mange Y’s Men i regionen har i det forløbne
Y’s Mens år udført mange opgaver og et
meget stort arbejde.
Jeg vil her gerne rette en tak til alle.

Regionens årstema 2020 – 21.

ufred, alle krige, alt sult og nød, men vi vil
med vores aktiviteter, adfærd, kristne livsholdning og regionsprojekter i både ind- og
udland kunne gøre en positiv forskel.
Vi kan i den daglige hverdag tænke på, hvad
der vil være bedst i enhver given situation.
Må det være mit ønske og håb, at Y’s Men
har brugt årstemaet, og at alle vil bruge det
i fremtiden.
Arne Holm-Hansen
RD – Regionsleder 2020 – 21

”Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre
verden.”
Man har kunnet bruge regionens årstema
for 2020 – 21 i både store og små sammenhænge, det var netop også tanken. Vi
vil ikke kunne redde hele verden, afskaffe al
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Rapport
RDE 2020 - 2021

Jens Byskov
Regionsleder elect 2020– 2021
Efter generalforsamlingen i august, startede
klubåret op med fysiske møder, for klubber
distrikter og region.
Der blev søgt efter ansøgninger til regionsprojekter for 2021-2022 Vi modtog i alt 28
ansøgninger til projekter i ind og -udland.
På et møde sidst i oktober blev der udvalgt
to regionsprojekter, et skattefradragsprojekt, og to projekter i Central og Østeuropa.
Vi blev på generalforsamlingen bedt om at
tænke bæredygtig når udvælgelsen skulle
ske, hvilket henholdsvis DGE-gruppen og
regionsledelse rettede sig efter, valget
faldt på: Etablering af en Weefood butik,
ansøgt af Folkekirkens Nødhjælp. Udvidelse
af et børnehjem for udsatte børn i Kenya
ansøgt af Make Them Smile Kenya. Skattefradragsprojektet, hjælpe unge, fra mindre
bemidlede lande, til YMCA Word Council
2022 i Aarhus, ansøgt af KFUM & KFUK. To
CEE-projekter, YMCA Garden i Moldova, og
lægehjælp til fattige i Bulgarien.
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Temaet DEL: Viden, Kunnen, Erfaringer,
Oplevelser, Omsorg. - Del ud!

Blev vedtaget for året 2021-2022. Et tema
som jeg håber klubberne vil tage til sig,
bruge det til at gøre vores organisation
stærkere og bedre rustet til fremtiden.
I december blev strenge forsamlingsrestriktioner en realitet, og mødeaflysninger
strømmede ind.
Det resulterede i at vi måtte til at tænke i alternative baner, et af tiltagene blev virtuelle
møder, hvilket jo også virker, men udelukker
desværre det sociale aspekt.
Et besynderligt forår, ikke en eneste
Distriktskonference, fysiske træningsseminarer eller rådsmøde. Man siger det et godt
at have noget til gode, så jeg glæder mig
virkelig til at komme på den anden side af
pandemien.
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Rapport
RDEE 2020-21

Erlin Birkbak
Regionsleder elect elect 2020 – 2021
”En bevægelse i bevægelse?”

Det er med stor ydmyghed, at jeg på generalforsamlingen i august 2020 modtog valget til regionsledelsen. Det er ligeledes med
stor ydmyghed at være en del af regionsledelsens arbejde.
Det har været ganske naturligt, at der er
fokus på, hvordan vi i ledelsen kan lægge
retningen for det fremtidige Y’s men, jf.
Tænketankens rapport ”En bevægelse i
bevægelse?”.
Der har været drøftelser i såvel regionsledelsen, i regionsrådet som til tjenesteledertræninger. Viljen til at gøre noget er til stede.
Det helt store spørgsmål er: Hvordan og
hvad? Er der bare én opskrift, så vil det være
enkelt.

Der er nedsat Inspirationsudvalg (læs deres
beretning andetsteds) til at skabe inspiration og klæde Ildsjæle på til at arbejde med
”bevægelsen” i klubberne.
For at give en ramme, vi arbejder indenfor er
udarbejdet følgende ”hjørneflag”. Det vil sige,
den spillebane vi bevæger os indenfor.
I regionsledelsen vil vi også de kommende
år arbejde videre med ”En bevægelse i bevægelse?”. Og håber at såvel medlemmer
som klubber arbejder aktivt med.
Det er en nødvendighed, at der sker noget. Faldende medlemstal og højere
aldersgennemsnit er noget af det vi ser. Der
er også brug for en aktiv og engagerende Y’s
Men’s bevægelse i 2030.
Hvad tænker du, der er nødvendigt?
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Mit medmenneske.
Min udfordring, min opgave, mit ansvar

Bjarne Hyldgård
Past Regionsleder 2020– 2021
Jeg blev valgt ind i regionsledelsen direkte
som RDE i 2018. En af de opgaver, der
ventede var planlægningen af verdenskonferencen i Odense i august 2020. Et arbejde,
der dog i det væsentlige var overladt til
klubberne i distrikt Fyn. Her i 2020-21 er
”boet” endelig gjort op. Vi kom gennem det
økonomiske bedre end ventet, ja så fint, at
vi besluttede at give det beløb - vi fik
bevilget fra IHQ - til Legacy fonden.
Som PRD har man en speciel opgave at
følge CEE tæt. Dette udvalg gør fortsat en
fin indsats for at fremme vores bevægelse i
Østeuropa.
Tak for samarbejdet i regionsledelsen, med
regionsråd, udvalg, tjenesteledere m.v. gennem mine 3 år i ledelsen.
Tak til klubberne for opbakning til skattefradragsprojektet i Moldova, CEE projektet
i Sofia og regionsprojekterne i Goma samt
”Nye veje ud af ensomhed”. Det sidste
blev ekstra aktuelt i projektperioden med
pandemien, som generelt kom til at få stor
indflydelse på arbejdet i halvdelen af min
ledelses periode.
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Årstemaet 2019-20 fik for mange en større
mening i samme periode. Nedenstående 3
vers (salme 367) beskriver mit håb for Y´s
Men DK.
Vi løfter vore hænder op
I bøn for verden.
Lad dem, som lider, finde værn
Mod kolde hjerters is og sne!
Lad vore hænders nøgne træ
Få blomst og blade!
Lad vore liv her bære frugt
Til lægedom for andres sår!
Vi venter, efter smertens vår,
Din nådes sommer.
Og sorg og glæde bliver til vækst
Med frugt, vi ikke selv kan se.
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Rapport
RDS for ASF Fonden
KFUM og KFUK i Danmark & KFUM Idræt
Torben Kristensen
Hvilket klub år at skal skrive en rapport over,
lille aktivitet derfor en lille rapport. Da sidste
års rapport skulle skrives, var nedlukningen
lige startet, men ingen kunne vide at nedlukningen ville vare mere end et år.
Denne nedlukning har også sat sit præg
på årets aktiviteter, som det vil fremgå af
rapporten. Som i det øvrige samfund har
nedlukningen også sat sit præg på ASF
Fondens aktiviteter. Da muligheden for at
udfører aktiviteter, af forskellig art har været
begrænset. Denne begrænsning har haft sin
indflydelse på antallet af ansøgninger.

Det har kun været 3 godkendte ansøgninger
og 1 afvist. Der er mange gode ansøgninger
til fonden, om større eller mindre beløb. Der
er ansøger som ikke har andre muligheder.
Håbet er at vi snart vil få normale forhold,
så der igen vil komme de ansøgninger der
normalt kommer.
De årlige møder som Regionsledelsen har, et
med KFUM og KFUK og et med KFUM Idræt
har også været påvirket af nedlukningen.
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Rapport
RSF IT sekretær og medlemsadministration

Axel F. A. Hansen
Hjemmesiden

Adressebogen

Hvad skal hjemmesiden bruges til?

Flere klubber har benyttet sig af muligheden
for selv at rette i medlemsdatabasen Collect.

Vi arbejder stadig med en forbedring og
nytænkning af hjemmesiden. Tiderne skifter,
og der stilles større krav til hvordan vi vil
komminikre med omverdenen. Det stiller
også krav til, hvordan vi præsenterer informationer på vores hjemmeside.
Er det er internt redskab, eller skal vi også
henvende os til offentligheden. Det har
været det stor spørgsmål i mange år. Lige
nu er vi i gang med en analyse over, hvordan
vi kunne præsentere vores hjemmeside så vi
tilgodeser både vores medlemmer, samarbejdspartnere og resten af offentligheden.
Der har i det forgange år ikke været ret
megen aktivitet med hensyn til kurser, men
håber det kommer i gang igen når der bliver
åbnet op for mødeaktiviteterne.
Klubber og medlemmer er blevet gode til
at indsende artikler til nyhedssektionen på
hjemmesiden.

Intranet

Her er der heldigvis flere og flere klubber der
har fundet ud af, at det er en god måde at
gemme klubbens dokumenter, dagsordenen
og referater på.
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Underlig nok bliver man nødt til hvert år at
påminde klubberne om, at de skal indberette
oplysninger om klubbens nye præsidium,
nogle enda op til flere gange. Det må kunne
gøres bedre.

Men - det kniber alligevel med at indberette
ændringer i personoplysninger som f.eks
ændringer i telefonnummer, mailadresser
og hjemmeadressen.

GDPR

GDRP har vi siden 2018 brugt megen krudt
på og mange møder på. Mange er nok blevet
træt af at høre om det, men vi er ikke herre
over lovgivningen.
Regionens GDPR rådgiver Jane Sandgaard
og jeg har arbejdet på en forenkling af GDPR
dokumenterne. De ligger nu tilgængelig på
Intranettet og er også sendt til klubpræsidenten.
Alt nyt kan være besværlig at arbejde med,
men med fælles hjælp og forståelse, kommer vi igennem.
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Rapport 2020-2021 om
Broderklubber(venskabsklubber) & World
Outlook
Villy Mølgaard
I juli 2020 opstod en ny broderklubforbindelse mellem den hollandske klub Y´s Service
Club of Zwolle og Vejle Y´s Men´s Club 2.
I Holland kalder man klubberne for ”Y´s
Service Clubs”. Klubben i Zwolle er en ret ny
klub chartret i marts 2019 (se evt. artiklen
”Endnu en ny Broderklubforbindelse med
dansk klub.” på Region Danmarks hjemmeside under nyheder).

lykkedes allerede i år at knytte forbindelse til
Europas ældste klub, Aalborghus fra 1947.
Forbindelsen er nået at komme med i det
nye register for Broderklubber under Y´s Men
International (8. marts 2021).
På trods af coronapandemien er der således
alligevel sket noget på broderklubfronten,
men mødefronten har desværre ligget fuldstændig stille.

En anden broderklubforbindelse eller
venskabsforbindelse er kommet på plads
mellem den bulgarske klub Y´s Men´s Club
of Sofia-East og Hammer Y´s Men´s Club.
Forbindelsen er så at sige ikke ny, idet
Hammer var moderklub, da Sofia-East blev
chartret i 2017.
En af de sidste nye danske klubber, Vesthimmerlands Y´s Men´s Club, chartret i september 2018, har også haft samtaler med en
udenlandsk klub på Balkan om at etablere en
venskabsforbindelse, og et besøg var planlagt sidste forår. På mødet skulle man finde
ud af at knytte den endelige forbindelse,
men alt på dette punkt har været lukket ned
og udskudt.
Verdens ældste klub i Toledo, USA har i
jubilæumsåret 2022 et ønske om at have
etableret syv nye venskaber med den ældste
klub i hver af de øvrige syv ”Areas”. Det er
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Rapport
RSD BF Brotherhood Fund

Erik Sangild
Endnu et år er gået, og det er gået stærkt
med masser af frimærker, selv om der hele
tiden tales om, at der ingen er. De gange jeg
har været i Jylland har jeg fået bilen fuld og
også fået tilsendt mærker fra nogle distrikter
Derfor opfordrer jeg klubberne og foreninger,
kirkekontorer, begravelsesforretninger eller
andre firmaer i har kendskab til at købe
porto hos mig. Der er tale om frimærker
uden lim, så man skal bruge en limstift,
disse frimærker sælges med rabat.
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I år har jeg ikke været på messer og udstillinger da de er aflyst men kommer og
besøger vores aftagere for at hilse på dem
og vise flaget som man siger.
Alle roser vores kilovarer og den ros vil jeg
hermed give videre til klubberne.
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Rapport
RSD Klubbens liv, udvikling og læring.

Niels Hejslet
Denne årsrapport, bliver ligesom så meget
andet her i denne tid, anderledes.
Hvor er det ærgerligt, at vi, der gerne vil
mødes og som dyrker fællesskabet som en
bærende del af vores tilværelse, ikke kan få
lov til det.
Tænk lige tilbage på, hvor ofte du har fået en
besked med ordet ”Aflysning”. Alt for ofte.
Det her ”stand-by år” vil ikke lige blive glemt,
men måske bliver det husket som året, hvor
vi lærte at tænke anderledes, og lærte at
sætte pris på vores fællesskab og glæden
ved at være med i et fællesskab
Klubbernes liv og udvikling ligger os meget
på sinde, både hos undertegnede som
RSD, men også i det lille udvalg (team) der
står bag ved denne tjeneste. Vi er klar til at
hjælpe til med at klubberne i Region Danmark fungerer godt, har et godt liv indbyrdes
og sørger for at holde medlemstallet oppe.
Men vi har jo ikke fået lov til at virke i organisationen som vi gerne ville.

Vi håber den pause vores klubliv har haft,
vil bidrage til nytænkning frem for at tænke
negativt om klubbens udvikling, eller mangel
på samme. Det er nu man rundt omkring i
vores organisation skal tænke på fornyelse.
Hvordan kommer vi i gang igen, hvordan
finder vi flere til at dele vores Y`s Men`s
glæder med, hvordan fornyer vi os, o.s.v.
Teamet bag klubbens liv, udvikling og læring,
bakker naturligvis op omkring alle initiativerne fra tænketankens arbejde. Vi har
aftalt at samvirke om initiativerne, men det
er jer i klubberne, der skal indbyde til at få os
på banen. Vi er klar – er I?
Denne afrapportering af et klubår i Coronaens tegn, kan nemt komme til at virke
som noget negativt. Det må det ikke. Vi har
i årets løb, været ude og virke i klubber og
distrikter, men slet ikke i et omfang som vi
kunne ønske os. Men lad os hjælpe hinanden
med at komme godt i gang igen.

Vi har en værktøjskasse klar med værktøjer
til at hjælpe med reparation i klubber, der
synes de trænger til at få hjælp, og vi vil
gerne give en hånd med. Det håber vi så, at
vi kan få lov til når verden omkring os giver
os muligheden herfor. Vi kan kun opfordre til
at I benytter os.
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ISOBRO
momskompensation

Ove Hvid
Konsulent ISOBRO.
Når man almindeligvis taler om moms, så
tænker man altid på noget, der skal betales,
men Region Danmark er godkendt af Skat
som en almenvelgørende organisation, og
derfor kan klubber og distrikter
ansøge om momskompensation efter
ganske bestemte regler. Det er slet ikke
småbeløb, som vi har fået i momskompensation gennem årene.

De sidste tre år har ca. 75 ud af ca. 135
klubber, altså kun ca. 54 %, søgt om
momskompensation. Dette tal skal vi have
forøget meget, da det vil gavne alle Danmarks klubber og distrikter.

For indkomstårene 2008 – 2016 har Regionen fået kompenseret i alt 4.981.626 kr.,
det må da siges at være et godt tilskud til
den hjælp, som klubberne i Danmark yder
som støtte.

Derfor håber jeg, at rigtig mange klubber og
distrikter vil søge for efterfølgende kalenderår samt at indsende papirerne rettidigt.
Go` vind fremover.

Det er meget bedre at søge og lade pengene
gå i Regionens kasse til velgørende formål
end lade være med at søge.

I kalenderåret 2019 har Regionen fået
kompenseret 405.408 kr., hvilket svarer
til 34,84%. Derfor gælder det om, at alle
landets klubber og distrikter indsender
ansøgning om momskompensation, fordi
der gælder som bekendt, at – ”Mange bække
små – gør en stor å!”.
Derfor er det meget vigtigt, at alle søger,
selvom beløbet er lille, idet der nu er fastsat
en samlet pulje, og det betyder, at jo større
det samlede beløb vi søger er, jo større en
andel af puljen får vi.
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Rapport
RSD CEE, Extention i Central- og Østeuropa

Henrik Jeppensen
CEE, Extention i Central- og Østeuropa.

Region Danmark har i snart mange år arbejdet med extention i Central- og Østeuropa.
Inden længe kan vi tilføje endnu et land
nemlig Albanien, hvor vi er i gang med at
starte en klub i Tirana.

Corona.

Året har været kendetegnet af Corona
pandemien, som har gjort sig gældende hele
året. Det har betydet at vi har måttet arbejde
på en hel ny måde idet besøg i landene har
været udelukket.

CEE-udvalget.

Bemandingen i CEE-udvalget er blevet udvidet og fornyet. Hans Kristian Lundsgaard fra
Holsted Y’s Men’s Club har overtaget Distrikt
Rumænien som landekoordinator.
Villy Mølgaard har overtaget Bulgarien. Arne
Jørgensen fra Hardernes Y’s Men’s club er
kommet med i udvalget med henblik på, at vi
vil danne et nyt distrikt bestående af Kosovo
og Albanien.
Knud Erik Lykke er kommet ind i udvalget
med sit store kendskab til forholdene i Albanien og specielt til YMCA og kirken i Tirana.

CEE-projekter.

Regionsrådet valgte sidste år 2 projekter,
som der er blevet samlet penge ind til i år.
Det er projekterne ”Jordan” i Slovakiet og
”Teaterkaravanen” i Rumænien. På trods af
omstændighederne har støtten fra de danske klubber været god. Det forventes at vi
når de ansøgte beløb på henholdsvis 8.000
euro og 21.000 euro. I år har Regionsrådet
igen valgt 2 projekter ud af 5 ansøgninger.
Der er valgt et projekt i Bulgarien, der hedder ”Lægehjælp i Bulgariens udkant” og i
Moldova er valgt et projekt der hedder ”YMCA
Garden”.

Moder- og broderklubber.

Vi har ikke været i stand til at afholde de
særlige ”Moderklubmøder”, men udvalget
har ydet direkte bistand til mange moderklubber. Udvalget har i årets løb udarbejdet en ny manual specielt for moder-og
broderklubber i Østeuropa, ”Moderklubmanualen ”. Manualen giver mange svar på
forholdene imellem klubforbindelserne.
Kontinuiteten i distrikterne.
Vi har på nuværende tidspunkt 4 distrikter i
Østeuropa. De har været meget vigtige her
i Coronatiden. Det har betydet, at klubberne
har været holdt orienteret om vigtige forhold
på lokalsproget. Vores meget engagerede
distriktsledelser har formået at holde
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gryden i kog igennem hele Corona perioden.
Heldigvis fortsætter de fleste ledere på
deres poster uden at rotere. Det er godt for
kontinuiteten.

Nye klubber.

Det nye Y’s Men’s år vil som tidligere nævnt
byde på flere nye klubber. Extentionarbejde
foregår netop nu i 5 lande. Længst fremme
er man i Albanien og Moldova. Så snart vi
kan rejse igen, vil der blive sat datoer på
chartringerne.

Rapport

TC, REJSEKOORDINATOR, YEEP, STEP og
STEP for ALL

Jørgen Sandgaard
Jeg tiltrådte som tjenesteleder den 1. juli
2020 midt i coronatiden.
Stort set al rejseaktivitet mellem de fleste
lande i hele verden har været frarådet siden
da.
Derfor har jeg desværre ikke haft mulighed
for at gøre noget inden for mit område.

Jeg har beklageligvis heller ikke været på
klubbesøg eller været i kontakt med klubberne. De fleste klubber har aflyst alle deres
møder siden oktober/november 2020.
Jeg har deltaget i seminar for tjenesteledere
i september 2020. Det var et rigtig godt og
meget inspirerende møde med en masse
gode oplæg.

Jeg håber, at situationen ændre sig til det
bedre i 2021-2022, så jeg kan få
aktiviteterne op at køre. Det ser jeg meget
frem til.

side 24

Generalforsamling 2021

Repræsentant i hovedbestyrelsen for KFUMs
Sociale arbejde

Kristen Grysbæk
Y’s Men’s bevægelsen er en del af KFUMs
Sociale arbejde gennem K-familien. I samarbejdsaftalen er formålet at sikre, styrke og
forankre samarbejdet.
Der er stort behov for dette diakonale samarbejde. Gennem KFUM’s Sociale arbejde
er Y’s Men’s bevægelsen med til at styrke
en bedre verden for mange mennesker,
hvor livet gør ondt. Tak til klubber og Region
Danmark for donationer til arbejdet lokalt og
nationalt.

KFUM’s Sociale arbejde, bedst muligt.
Ny generalsekretær har vi taget stilling til.
Stor tak til Morten Skov Mogensen for et
givtigt samarbejde og lederegenskab. Tillykke og alt godt med stillingen som direktør
for Danske Diakonhjem.
Velkommen til Peder Meisner som ny generalsekretær. Y’s Men’s bevægelsen ser frem
til fortsat et godt og frugtbart samarbejde.

Hvornår er donationerne tilstrækkelige? Ja,
det er et åbent spørgsmål. Men, det seneste år har ikke været let for mange sårbare
mennesker og er det stadig ikke. Coronakrisen og nedlukningerne har ramt mennesker på samfundets kanter ekstra hårdt.
Mange sårbare mennesker har det seneste
år oplevet, at deres problemer er vokset.
Noteres det fra KFUM’s Sociale Arbejde.
Gennem året har de fleste møder været
afholdt online, en ok mødeform med orienterende karakter. Men ikke så velegnet til
møder, omkring drøftelse af udviklingsplan
og årsplan mf. Her er det godt, at sidde
i sammen rum og fornemme hinandens
udtryk i tanker og dialoger. Det er jo herigennem fordybelsen er og at vi sammen finder
ledetrådene således, at vi fremmer sagen i
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Rapport
RSD PR & kommunikation

Poul Erik Petersen

Skab opmærksomhed omkring jeres
klub!
Kontakten til klubberne og distrikterne har
været sparsomme grundet Corona krisen.

Det er dog blevet til nogle få artikler til
Set&Sket. Jeg vil dog fortsat opfordre til, at
man bruger mediet til at fortælle om
aktiviteter i klubber og distrikter, det er altid
en god inspirationskilde til andre klubber.
Jeg har prøvet at holde kontakt telefonisk,
- og har svaret på spørgsmål fra klubberne.
Jeg håber man i klubberne fortsat vil arbejde
med PR- Kommunikation, og jeg er fortsat
behjælpelig med presse-kontakt, pressemeddelelser, brochurer og flyers.
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Jeg vil ligeledes meget gerne komme ud i
klubberne med inspiration og værktøjer til en
bedre promovering af vores bevægelse.
Vi er i en brydningstid, hvor vi må sætte alle
sejl til, hvis vi skal bevare vores organisation.
Vi må jo erkende, der er en tilbagegang, både i antal af medlemmer, men også klubber der lukker, så vi må alle gi’ en hånd med.
Jeg er med i gruppen af ”ildsjæle”. Det giver
en masse inspiration og nye muligheder, det
vil jeg også gerne dele med jer i klubberne
samt i distrikterne, så kontakt gerne på mail
eller telefon, så er jeg parat når vi igen må
mødes.
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Rapport
RSD Time Of Fast

Arne Jørgensen
Tofus er ked af det, han havde glædet sig
til at komme rundt i landet på 7 klubbesøg,
men i skrivende stund er 5 klubbesøg aflyst.
Tofus siger stor TAK, til de som på trods af
Coronaen har indbetalt til TOF og minder
om, at det kan nås endnu, regnskabsåret for
TOF slutter først til nytår.
Tofus er optimist, han er sikker på at vi i
efteråret må holde møder igen, så derfor
foreslår han, at man på en intern klubaften
spiser et simpelt måltid og sender penge till
TOF.

designet af moduler til fredsopbygning og
konfliktløsning for unge voksne og specifikke i sårbare samfund.

Årets projekter er:

Y’s Men’s Club of Bogota. YMCA-program-

Et sikkert sted for piger og unge kvinder,
Haiti YWCA-programmer for piger i alderen
5 til 19 og for kvinder i alderen 20 til 35.

KFUM Siderno (Italien)- Sport og fysisk

aktivitet for unge mennesker med Handicap.
betaling af projektkoordinator, trænere og
lærere samt en rullestol tilgængelig bus og
chauffør, mm.

Indien hjælpe flere familier, der er ramt af
Keralaoversvømmelsen, med at blive økonomisk uafhængige igen gennem opdræt af
kvæg.

Luang Prab

ang, Laos levere råmaterialer til sovesal,
cafeteria og skoleklasserenovering.
mer med det formål at overvåge og stoppe
seksuel udnyttelse af teenagere i Giradot.

Træne den næste generation af unge
voksne, der vil fortsætte YMCA Montevideoprogrammet, der tilbyder sunde efterskoleaktiviteter Ciudad de la Costa.

Ingen ladt tilbage - Udvikling af et sundt

fritidsprogram primært for seniorer og
pensionister gennem YMCA’er Yaroslavl og
Dacha og skabelsen af en Y’s Men Club Yaroslavl, Rusland.

Unge Fredsskabere - YMI Area India. Støtte

Generalforsamling 2021

side 27

Inspirationsudvalget 2020-2021
Efter Tænketankens arbejde i sommeren 2020 blev etableret Inspirationsudvalg til understøttelse af initiativer til at
stimulere ”bevægelse i bevægelsen”
Ideerne var mange og ambitionerne høje, men Corona ...
Lisbeth Kattenhøj, forperson for inspirationsudvalget
I efteråret søgte vi inspiratorer, der aktivt vil
udbrede og bearbejde Tænketankens oplæg.
Det første af mange online møder blev
afholdt i november 2020. Siden har vi
regelmæssigt mødtes på videomøder og
klædt teamet af INSPIRATORER på til mødet
med klubberne.

Det allerstørste spørgsmål, vi har drøftet, er HVORFOR?

Y’s Men’s bevægelsen har et formål. Klubben også. Desværre sker der det over tid, at
formålet ikke drøftes (bliver statisk). Men vi
har fokus på, hvad, klubbens aktiviteter og
indhold.
Der er brug for at genbesøge formålet, WHY/
HVORFOR?
Jf. ”Den danske ordbog” er formål defineret
som:
det som en person ønsker at opnå som
resultat af en bestemt aktivitet; det der er
hensigten med en aktivitet
Ord i nærheden: formål   meningen
med   hele idéen med   hovedsigte dybere
mening  

vil være en del. Men også noget, der kan give
mig noget.

Fællesskabet/klubben.

Klubben er betegnelsen for ”summen af
medlemmerne”. Dermed summen af den
enkeltes FORMÅL. Dermed bliver klubbens
formål sat i perspektiv. Hvad vil klubben stå
for? Hvad gør den reelt?
Er der sammenhæng mellem det vi vil, og
det vi gør? Men også synligt/kendt i lokalsamfundet?
Disse overvejelser sætter vi og teamet af
INSPIRATORER fokus på.
Tag fat i Inspirationsudvalget eller en af
vores INSPIRATORER. Vi kommer gerne forbi
og inspirerer til bevægelse.

Inspirationsudvalget*

Kristen Grysbæk, Ringkøbing
Karsten Konradsen; Limfjord, Nykøbing M,
Kjeld Kristensen, Give
Lisbeth Kattenhøj, Vitus Bering Horsens;
e-mail:lkattenhoj@gmail.com
Erling Birkbak, Regionsledelsen

Formålet driver det enkelte medlem og
fremtidens medlemmer.
Det enkelte individ. At man kan se sig i
formålet. At det udtrykker noget, jeg gerne
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Area Europa
Motto:
Frivilligt – Udvikling - Livsglæde
Bjarne Sønderskov
AP 2020-21- ICM
Til mit motto har jeg valgt tre ord, som for
mig fortæller, hvad der er vigtigt for Y’s
Men’s bevægelsen.

Frivilligt.

For alle Y’s Men gælder, at vi deltager
frivilligt. Klubmøder og aktiviteter skal give
mening, ellers kan jeg vælge et andet sted at
lægge mine interesser.

Udvikling.

Vores klub skal tilbyde alle klubkammerater
personlig udvikling.
Livsglæde.
Det er vigtigt, at vi føler glæde ved at være
sammen i klubben om klubbens aktiviteter.

Y’s Men’s året 2020-21 har været et ganske særligt år.

Vi lærer nyt om denne form for møder hver
gang. Vi er også enige om, at der er mangler
ved de virtuelle møder. Vi taber det vigtige
sociale aspekt.

Area Konventet 2021 i Struer 18. - 19.
juni, måtte desværre aflyses. Det næste
Area Konvent skal afholdes i 2023.
Jeg ser frem til det næste klubår med
optimisme. Det er lykkedes at holde gang i
mange aktiviteter.

Nye klubber.

Så snart rejserestriktionerne bliver ophævet,
kan de nystartede klubber, flere steder i Area
Europa, chartres. Allerede i efteråret blev der
chartret 2 klubber i Finland/Baltikum, og der
er grøde både i Region Danmark (CEE) og i
Region Central-Syd.

Det skyldes Covid-19 pandemien, som har
sat sit præg på arbejdet i hele dette klubåret
og på afslutningen af det foregående. I
Area Europa afslutte-de vi 2019-20 med et
virtuelt Area Rådsmøde, og vi skulle lære at
bruge det nye medie.
Rejserestriktionerne betyder, at vi i Area
Europa har holdt både rådsmødet i efteråret
2020 og foråret 2021 virtuelt.
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International Præsident

Trust in the river of Life

Værdier, Extension og Lederskab
Jacob Kristensen
IP 2020-21
Et meget anderledes år er ved at udløbe.
Som international præsident er der normalt
tilknyttet en del rejseaktiviteter til jobbet. I år
er arbejdet foregået fra mit kontor, hvor verden har åbnet sig via min computerskærm.
Alligevel har det været et travlt år med
mange daglige opgaver. Til trods for
Covid-19 har aktivitetsniveauet været højt.
Bevægelsen har ikke lænet sig tilbage og
ventet på nye tider. Mødeaktiviteter har
været virtuelt og opfindsomheden har været
stor, for at holde dampen oppe i de forskellige klubber og regioner. Indtil medium
marts måned har vi chartret 36 nye klubber
og vi har igen nået 27.000 medlemmer.

ing, ligesom jeg har kunnet fremlægge og
kommentere mit tema: Værdier, Extension
og Lederskab.
Af projekter og opgaver, som enten er kommet i hus eller påbegyndt i år, kan nævnes:
Week 4 Waste – indsamling af affald med
mål på 150 tons på verdensplan.
Indsamling af midler til Fund med fokus på
køb af kontor i Geneva, Nyt ungdomsprogram IGO, planlægning af 100-års jubilæum
med fokus på den enkelte klub, planlægning
af Int. konvent 2022 i Hawaii, undersøgelse
og fokus på morgendagens YMI.
Månedlig opdatering kan følges på IP NEWS.

Mine tjenesteledere har udført et stort
arbejde ligesom udvalgsformændene og
deres medhjælpere har gjort en stor forskel.
De ansatte på hovedkvarteret har knoklet.
Ledelsen i YMI har indtil i dag afholdt 75
virtuelle møder med vidt forskellige dagsordner.
Derforuden har jeg deltaget i mange møder
på både klub-, distrikt-, regional- og areaplan. På mange af disse møder har jeg haft
lejlighed til at fremføre mit slogan: ”Trust in
the river of Life” ord fra Johannes Åbenbar-
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Y’s Menettes, region Danmark
Lone Finnerup
RD Y’s Menettes 2020-21
Som alt i samfundet, er Y’s Menettes, Region
Danmark hårdt ramt af corona-krisen.
Nogle klubber har ikke haft mulighed for at
afvikle arrangementer, fordi deres normale
lokaler ikke står til deres rådighed, grundet
forsamlingslofter.
Andre klubber har mulighed for at bruge
deres lokaler, naturligvis under grundig hensyntagen til aktuelle restriktioner.
De fleste klubber forsøger at holde fast i
klubbens udvalgsmøder, som kan afvikles i
private hjem.
Det gør, at vi delvist kan vedligeholde vores
fællesskab og Y’s netværk, som betyder
meget for rigtig mange af vore medlemmer.
Desværre må vi erkende, at vore klubber er
trængte.
Det er meget vanskeligt at rekruttere nye
medlemmer, og gennemsnitsalderen er høj i
flere af klubberne.
Sidste år traf Alderslyst beslutningen om at
lukke.
I indeværende klubår har Fredericia Y’s Menetteclub lukket pr. 1/10 2020.

Tilbage er:

Bjerringbro Y’s Menetteclub: 15 medlemmer – har meddelt, at de ikke kan stille
medlemmer til regionsledelsen.
Grenaa Y’s Menetteclub: 17 medlemmer –
overvejer at overgå til Seniorklub.
Kalundborg Y’s Menetteclub: 16 medlemmer
– har meddelt, at de lukker inden udgangen
af 2021.
Lemvig Y’s Menetteclub: 38 medlemmer
Sunds Y’s Menetteclub: 27 medlemmer
Aalborghus Y’s Menetteclub: 22 medlemmer
– som efter endt klubår overgår til Y’s Men,
Region Danmark som Y’s Woman Club
I regionsledelsen forventer vi på vores
generalforsamling den 29. maj 2021, at
godkender muligheden for seniorklubber i
Y’s Menette regi.
Da Y’s Menette, Region Danmark således
kun har to klubber tilbage, som kan stille
medlemmer til regionsledelsen, forventer vi
på generalforsamlingen at have en grundig
drøftelse og overvejelser af Y’s Menette,
Region Danmarks fremtidige muligheder.
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Y’s Men International
Region Danmark
CVR.Nr. 91 63 15 55

Årsregnskab for 2020/2021
1. April 2020 til 31. Marts 2021

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling
Struer, den
/ 2021
Dirigent ___________________________

ÅRSREGNSKAB FOR 2020 -2021

1. april 2020 - 31. marts 2021 - regnskabspraksis ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2020
- 31. marts 2021 for Y’s Men International – Region Danmark.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksisfor hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i
overensstemmelse med god regnskabsskik Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens
godkendelse.
Aars, den 6. maj 2021
Samlet ledelse/bestyrelse
Arne Holm-Hansen 			
Regionsleder 2020-2021 			

Hardi Kristensen
Regionsskatmester

Jens Byskov
Regionsleder elect 2020-2021
Erling Birkbak
Regionsleder elect - elect 2020 - 2021
Bjarne Hyldgaard
Past regionsleder 2020 - 2021
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ÅRSREGNSKAB FOR 2020 - 2021

1. april 2020 - 31. marts 2021 - Revisionspåtegning
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Y´s Men International Region Danmark

Konklusion

Vi har revideret årsrapporten for Y`s Men
International - Region Danmark for regnskabsåret 1. april 2020 - 1. marts 2021,
der omfatter resultatopgørelse, balance og
noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsrapporten udarbejdes efter bogføringslovens bestemmelser.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten
giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
marts 2021 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. april
2020 – 31. marts 2021 er i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser
om god regnskabsskik.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om
revison og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet".
Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler
for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende for-

ståelse af revisionen Y´s Men International
- Region Danmarks ledelse har i resultatopgørelsen anført budget tal for 2020/21 og
2021/22. Vi skal fremhæve, at disse budgettal ikke har været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af
en årsrapport, der giver et retvisende billede
i overensstemmelse med bogføringslovens
bestemmelser om god regnskabsskik.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsrapporten er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens
evne til at fortsætte driften, at oplyse om
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette
er relevant, samt at udarbejde årsrapporten
på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har
til hensigt at likvidere foreningen, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsrapporten

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed
for, om årsrapporten som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinfor-
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mation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger,
somregnskabsbrugerne træffer på grundlag
af årsregnskabet.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse
af årsrapporten på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende,
samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der
kan skabe betydelig tvivl om foreningens
evne til at fortsætte driften.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen.

Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåteging
gøre opmærksom på oplysninger herom i
årsrapporten eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere
vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegnng.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan
dog medføre, at foreningen ikke længere
kan fortsætte driften.

Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for
væsentlig fejlinformation i årsrapporten,
uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl, udformer og udfører revisionshandlinger
som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet
til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig
fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol
med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusionom effektiviteten af foreningens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis,
som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og
tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.
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Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsrapporten,
herunder noteoplysnignerne, samt om
årsrapporten afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der givesbet retvisende billede
heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse
om blandt andet det planlagte omfang og
den tidsmæssige placering af revisionen
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer
under revisionen.
Aalborg, den 6. maj 2021
Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg
Alex Kristensen
Statsautoriseret revisor
mne-nr. 33705
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Y's Mens International, Region Danmark
Torsholmvej 10, 9600 Aars
Telefon 22420989
Mail skatmester@ysmen.dk
CVR. 91631555

Regnskabsår 1. april - 31. marts

Ledelse Arne Holm-Hansen Regionsleder, Jens Byskov Regionsleder elect,
Erling Birkbak Regionsleder elect elect, Bjarne Hyldgaard Past regionsleder,

Revision Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg
Bankforbindelse Danske Bank

Ledelsesberetning

Regionens opgave er, på kristent grundlag, inden for sit område i overensstemmelse med de
internationale love, at virkeliggøre bevægelsens formål, at arbejde for bevægelsens videre
udvikling samt varetage de lokale klubbers regionale og internationale interesser.
Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende, men det skal ses i lyset af den aktuelle
Coronasituation, som har bevirket at regionens aktiviteter har været begrænsede.
Dette har medført, at der ikke har været afholdt udgifter i samme størrelsesorden som
tidligere år Et enkelt regionsprojekt fra 2019-2020 er ikke afregnet, da projektet endnu ikke
er gennemført Der forventes større aktiviteter i det kommende regnskabsår.
Der er afsat betydelig resourcer til udvikling af Y's Mens bevægelsen i Danmark, hvor focus
er rettet mod kommunikation og en bevægelse i bevægelse.
Vi ønsker, at styrke udviklingen og interessen for Y's Mens bevægelsen. Det kan være sig på
regionsplan, distriktsplan eller på klubplan.
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ÅRSREGNSKABY´sFOR
2020 -2021
Men International
- Region Danmark

Resultatopgørelse 1. april 2020 - 31. marts 2021
RESULTATOPGØRELSE 1. APRIL 2020 - 31. MARTS 2021

Kontingentindtægter
Puljen, landsdækkende almennyttige organisationer
Klubbetaling hjemmeside
Bogsalg
Diverse indtægter

Indtægter i alt

Y's Men International, kontingent
Y's Men Area, kontingent
Medlemsbidrag, regionskonference/generalforsamling
Medlemsbidrag, kollektive forsikringer
Kontingentbårne udgifter i alt
Tænketank/inspirationsudvalg excl transport
Inspiration/kommunikation/workshop
Magasinet WAI
Træning DGE/DGEE/RSD
Leder- og inspirationsmøde/træning
Regionskonference/generalforsamling 2020
Medlemsbidrag, regionskonference/generalforsamling
Forsikringer
Medlemsbidrag, kollektive forsikringer
Bannere/emblemer
Regionsledelse
Transport mv.
Tjenesteledere
Transport mv.
Distriksguvenører
Transport mv.
Kommunkation/PR
Ledelse- og rådsmøder incl rejseudg. CEE
Rejseudgifter regionskonf./konventer
Travel Pool udligning
Kontingenter interesse organisationer
Porto/telefon/internet
Revision afsat 2020/2021
Kontor og administrations udgifter
EDB drift og hjemmeside mv.
Diverse udgifter
Region til region træning i Y's Men Area
Region Danmarks arkiv
Kompensation fra IHQ aflyst Verdenskonference 2020
Afholdte omkostninger, aflyst Verdenskonference 2020
Afholdte omkostninger, aflyst Regionskonference 2021
Udgifter vedr. forberedelse jubilæum 2022
Hævet fra tidligere års hensættelser
Hensat til jubilæumsaktiviteter 2022
Hensat til Y's Mens udvikling 2021/2022

Note
1

2

3
4

5
6

Udgifter i alt
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:

REGNSKAB
2019/20
2.082.005
76.140
48.350
2.812
13.405

2.222.712

2.201.900

2.131.900

750.779
158.310
102.531
62.140
1.073.760
62.762
0
0
17.445
0
136.118
-106.879
100.134
-62.140
12.645
53.140
38.316
36.194
1.625
25.431
0
0
27.190
14.500
38.750
38.304
183.691
5.004
0
2.500
-105.000
29.333
35.268
0
0
200.000
150.000

789.911
157.240
106.879
65.275
1.119.305
43.573
0
109.743
8.300
46.540
139.847
-108.900
107.244
-65.275
15.744
97.552
55.557
63.778
43.289
101.413
27.864
8.050
28.954
15.022
0
46.192
258.832
8.344
0
7.500
0
212.552
0
0
-200.000
0
0

795.200
164.664
105.600
64.000
1.129.464
0
0
125.000
25.000
46.000
100.000
-106.879
110.000
-64.000
10.000
100.000
60.000
60.000
30.000
100.000
15.000
10.000
30.000
20.000
50.000
55.000
175.000
15.000
0
2.500
0
50.000
0
0
54.815
0
0

748.650
145.452
102.300
62.000
1.058.402
0
150.000
0
50.000
50.000
140.000
-102.531
110.000
-62.000
15.000
100.000
100.000
80.000
30.000
100.000
20.000
15.000
30.000
20.000
40.000
65.000
200.000
18.000
15.000
2.500
0
0
0
25.000
0
-25.000
-120.000

2.139.958

2.008.091
131.867

Overført til P. W. A. Legacy Fund, IHQ, Geneve
Overført til næste år

2.191.020
31.692

105.000
26.867

Disponeret ialt
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2.000.647
76.033
47.750
1.411
14.117

131.867
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BUDGET
2020/21
2.060.800
75.000
47.500
5.000
13.600

2.201.900
0

BUDGET
2021/22
1.996.400
75.000
45.000
1.500
14.000

2.124.371
7.529

Men International - Region Danmark
ÅRSREGNSKABY´sFOR
2020 -2021

Balance
31.MARTS
marts
2021
BALANCE 31.
2021
Aktiver:

NOTE

Værdipapirer:
Aktier, 10.000 Kristeligt Dagblad
Anlægsaktiver i alt

31/3 2021

31/3 2020

DKK

DKK

10.500
10.500

10.500
10.500

5.724
6.164
30.000
74.049
115.937

7.384
2.853
60.000
101.908
172.145

25.000

25.000

4.984.428

4.527.893

5.125.365

4.725.038

5.135.865

4.735.538

1.587.084
131.867
-105.000
1.613.951

1.555.392
31.692
0
1.587.084

1% midler, regionsprojekter
Henlæggelse til Y's Mens Udvikling
Henlæggelse til jubilæumsaktiviteter 2022
Henlæggelse til hjemmeside udvikling mv.
Hensatte forpligtigelser i alt

20.000
150.000
200.000
80.826
450.826

12.410
0
0
80.826
93.236

1. Extension Support Central-/Østeuropa
2. Hjælpekassen
Extension support og hjælpekassen i alt

777.447
125.000
902.447

703.493
125.000
828.493

39.750
102.531
2.026.360
2.168.641

7.728
106.879
2.112.118
2.226.725

5.135.865

4.735.538

Tilgodehavende kontingent
Periodeafgrænsningsposter
Tilretning af tilmeldingssystem, konferencer 2021, 2022
Andel i resultat "Julekalenderen"
Tilgodehavender i alt
Lagerbeholdning, sangbøger, 298 stk
Likvidebeholdninger

7

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT
PASSIVER:
Primo
Årets resultat
Bidrag til P. W. A. Legacy Fund, IHQ, Geneve
Egenkapital i alt

9

Skyldige omkostninger mv.
Forudmodtaget medlemsbidrag regionskonfernce/generalforsamling
Ikke afregnede "Parkerede midler"
Gældforpligtigelser i alt

8

PASSIVER I ALT
Eventualforpligtigelser

10
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ÅRSREGNSKABY´sFOR
2020-2021

Noter
årsregnskabet
Noter tiltil
årsregnskabet
Note.

1

2

3

KONTINGENTINDTÆGTER:
August 2020 3.119 x 322 (3.253)
August 2020 19 x 161 (13) 50% rabat medlemmer
Februar 2021 3.076 x 322 (3.218)
Februar 2021 19 x 161 (13) 50% rabat medlemmer
I øvrigt

DIVERSE INDTÆGTER:
Indgået fra Y's Menetter
Tryghedsgruppen bonus

REGIONSKONFERENCE/GENERALFORSAMLING
Resultat arrangement
Indtægtsført medlemstilskud i konferenceregnskab
Generalforsamlingshæfte incl. udsendelse
Kaffe til generalforsamlingen
Ophold ledelse, tjenesteledere, DG´ere og gæster
Andre direkte udgifter

4

5

Vingsted
60.490
0
60.490
11.670
23.520
40.438
0
136.118

FORSIKRINGER:
Ansvarsforsikring
Bestyrelsesansvarsforsikring
Erhvervsforsikring
Arbejdsskade lovpligtig (01.10.2020-30.09.2021)
Kollektiv ulykke forsikring
Forsikringmægler honorar
Rejseforsikring

EDB drift og hjemmeside mv.
Hjemmeside, Danmarks Kirkelige Mediecenter
Drift og support, Collectaz
Øvrige ydelser og klippekort, Collectaz
Tilretning af tilmeldingssystem, konferencer
Fordelt på regionskonferencer, 2020, 2021 og 2022
Regnskabsprogram regionens bogføring
Tolkeudstyr
Teamviever
Øvrige EDB mæssige udgifter
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Silkeborg
-107.082
112.200
5.118
8.833
54.120
71.276
500
139.847

REGNSKAB
2020/21

REGNSKAB
2019/20

DKK

DKK

1.004.318
3.059
990.472
3.059
-261
2.000.647

1.047.466
2.093
1.036.196
2.093
3.750
2.085.755

7.150
6.967
14.117

7.550
5.855
13.405

Vejle
-53.309
93.520
40.211
13.500
58.829
151.329
9.925
273.794

Holstebro
-183.675
105.307
-78.368
20.705
30.595
132.938
4.510
110.380

4.107
1.960
3.594
27.806
59.237
0
3.430

5.784
2.353
3.521
39.815
50.345
3.612
1.814

100.134

107.244

43.738
51.375
56.250
0
0
12.715
0
4.351
15.262
183.691

110.454
48.188
56.250
90.000
-90.000
11.475
18.442
0
14.023
258.832

ÅRSREGNSKAB FOR 2020 -2021

Y´s Men
International - Region Danmark
Noter til årsregnskabet
- fortsat

Noter til årsregnskabet (fortsat)

6

7

DIVERSE UDGIFTER:
Gave og blomster
Kursusudgifter
Andre omkostninger

BANKINDESTÅENDE:
Danske Bank nr. 1551 - 311 3922
Danske Bank nr. 3000-0012484437
Danske Bank nr. 3000-0011958214
Danske Bank nr. 9570 - 11803989

Heraf Extension Support og Hjælpekassen
Heraf parkerede midler
Heraf regionskassen

10

REGNSKAB

REGNSKAB

2020/21

2019/20

DKK

DKK

1.459
3.150
395
5.004

1.879
4.500
1.965
8.344

4.943.937
9.597
814
30.080
4.984.428

4.474.745
24.198
28.950
4.527.893

902.447
2.026.360
2.055.621
4.984.428

828.493
2.112.118
1.587.282
4.527.893

33.443

52.553

Eventualforpligtigelser
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med
tredjemand frem til udløb, kopimaskine, 21 mdr.

Generalforsamling 2021
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Noter
tilårsregnskabet
årsregnskabet
- fortsat
Noter til
(fortsat)
8

IKKE AFREGNEDE "PARKEREDE MIDLER" 31. MARTS 2021
PRIMO

INDGÅET

AFREGNET

01.04.2020

ULTIMO
31.03.2021

Fonde: (afregnes pr kalenderår)
Brotherhood Fund (BF) Frimærker
Time of Fast (TOF) Faste til fordel for internationale projekter
Alexander Scholarship Fund (ASF) Uddannelse - KFUM&KFUK
Endowment Fund (EF) Midler til extension
Y´s Extension Fund (YES) Midler til extension

23.666
149.730
142.684
17.160
34.000

41.613
167.588
48.100
13.700
51.000

-48.563
-234.235
-80.045
-26.837
0

16.716
83.083
110.739
4.023
85.000

125.000
1.111.248
-7.078
0
142.095
39.215

0
427.166
999.197
0
144.010
374.374
30.080
9.000
0

-125.000
-1.238.414
-55.000
-15.031
-170.391
-413.589

0
300.000
937.119
-15.031
115.714
0
30.080
9.000
175
0
36.310
67.526
57.951
75.983
62.478
49.494
2.026.360

Regionsprojekter:
Regionsprojekt 2017/2018
Regionsprojekt 2019/2020
Regionsprojekt 2020/2021

1)

Regionsprojekt 2021/2022, afholdte annonceudgifter
Projekter i Central Østeuropa
Skattefradragsprojekt 2020
Skattefradragsprojekt 2021
Projekt, P. W. A. Legacy Fund

Roll Back Malaria
Momsomk. dæmp. godtg. 2014/fremtidig projekt
Momsomk. dæmp. godtg. 2015/fremtidig projekt
Momsomk. dæmp. godtg. 2016/fremtidig projekt
Momsomk. dæmp. godtg. 2017/fremtidig projekt
Momsomk. dæmp. godtg. 2018/fremtidig projekt
Momsomk. dæmp. godtg. 2019/fremtidig projekt
Udvikling, fremme & extension Polen
I ALT PARKEREDE MIDLER

2)

12.134
11.746
59.564
67.526
57.951
75.983
0
49.494
2.112.118

1) Heraf indgået kirkekollekt til Regionsprojekter

2.711.139

4.602

2) Udbetalt ansøgende klubber vedrørende momskompensation
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0
0
0
405.311

-11.959
-11.746
-23.254
0
0
0
-342.833
0
-2.796.897
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342.833

ÅRSREGNSKABY´sFOR
2020 -2021
Men International - Region Danmark

Noter til årsregnskabet - fortsat-kontingentberegning 1. april 21 - 31. marts 22
Y´s Men International - Region Danmark

9
EXTENSION SUPPORT og HJÆLPEKASSEN:
REGION DANMARKS EXTENSION SUPPORT
9
EXTENSION SUPPORT og HJÆLPEKASSEN:
Primo DANMARKS EXTENSION SUPPORT
REGION
Kontingenter - Polen
Primo
Kontingenter--Polen
Slovakiet
Kontingenter
Kontingenter--Slovakiet
Rumænien
Kontingenter
Kontingenter--Rumænien
Ungarn
Kontingenter
Kontingenter--Ungarn
Bulgarien
Kontingenter
Kontingenter
Kontingenter--Bulgarien
Moldova
Kontingenter
Kontingenter--Moldova
Kosovo
Kontingenter
Kontingenter-i Kosovo
alt
Kontingenter
i alt
Julekalenderen
Julekalenderen
Solidaritets Support
Solidaritets
Indgået fra Support
klubber
Indgået
Tilskud fra
fra klubber
Area (SDS Funds)
Tilskud fra Area (SDS Funds)
YES midler til ext.
YES midler til ext.
Andre extension udgifter:
Andre extension udgifter:
Slovakiet
Slovakiet
Rumænien
Rumænien
Ungarn
Ungarn
Bulgarien
Bulgarien
WorldConvetion
Convetion2020
2020
World
DGtræning,
træning,Wien,
Wien,Østrig,
Østrig,22stk.
stk.seminarer
seminarer
DG
Fællesomkostningeriiøvrigt
øvrigt
Fællesomkostninger
EXTENSIONSUPPORT
SUPPORT IIALT
ALT
EXTENSION

PRIMO

01.04.2020

PRIMO

703.493

INDGÅET

INDGÅET

01.04.2020

360
4.191
360
4.531
4.191
4.901
4.531
4.531
4.901
4.531
1.140
1.140
1.488
1.488
21.142
21.142
74.049
74.049
8.930
8.930
16.000
16.0000
0
35.269

703.493

703.493
703.493

125.000
125.000

EXTENSION SUPPORT OG HJÆLPEKASSEN I ALT

828.493

155.390
155.390

Kontingent i alt pr. medlem pr. år

35.000
35.000
35.000
35.000
190.390

828.493

ULTIMO

-1.152
-13.859
-1.152
-26.008
-13.859
-15.798
-26.008
-17.867
-15.798
-17.867
-4.322
-4.322
-4.608
-4.608
-83.614

31.03.2021

-83.614

190.390

0
5.571
5.571
0
0
00
00
00
-3.393
-3.393
-81.436
-81.436

777.447
777.447

-35.000
-35.000
-35.000
-35.000

125.000
125.000

-116.436

-116.436

902.447

902.447

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

DKK

DKK

DKK

DKK

2021/22

Regionskontingent nettoprisindeksreguleret
Regionskontingent nettoprisindeksreguleret
Area kontingent - 2021/22: 6,80 CHF kurs 6,90
Area kontingent
- 2021/22:
6,80 CHF
kursCHF
6,90
International
kontingent
-2021/22:
35,00
kurs 6,90
International
kontingent -2021/22: 35,00 CHF kurs 6,90
Kollektive
forsikringer
Kollektive forsikringer
Medlemsbidrag
til regionskonference/generalforsamling
Medlemsbidrag
til regionskonference/generalforsamling
Kontingent
i alt pr.
medlem pr. år

31.03.2021

UDBETALT

0

125.000
125.000

KONTINGENTBEREGNING
KONTINGENTBEREGNING

ULTIMO

35.269

HJÆLPEKASSEN
HJÆLPEKASSEN
Primo
Primo
Indgåede
Indgåedemidler
midler
Udbetalt
Udbetaltstøtte
støtte
HJÆLPEKASSEN
HJÆLPEKASSENIIALT
ALT

EXTENSION SUPPORT OG HJÆLPEKASSEN I ALT

UDBETALT

2020/21

DKK

303,00
303,00
46,00
46,00
242,00
242,00
20,00
20,00
33,00
33,00
644,00

644,00

DKK

303,00
303,00
46,00
46,00
242,00
242,00
20,00
20,00
33,00
33,00
644,00

644,00

2019/20
DKK

300,00
300,00
46,00
46,00
245,00
245,00
20,00
20,00
33,00
33,00
644,00

644,00

2018/19
DKK

297,75
297,75
53,25
53,25
245,00
245,00
20,00
20,00
28,00
28,00
644,00

644,00

Kontingentet forfalder halvårsvis til betaling med 322,- kr.
den
1. august og
med 322,kr. dentil1.betaling
februar. med 322,- kr.
Kontingentet
forfalder
halvårsvis

den 1. august og med 322,- kr. den 1. februar.
Antal medlemmer - budgetteret (danske)

Antal medlemmer - budgetteret (danske)

3.100

3.100

Generalforsamling 2021

3.200

3.200

3.300

3.300

3.400

3.400
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Y's Men International - Region Danmark er aflagt i overensstemmelse med
bogføringsloven. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i historiske kostpriser, og
dækker perioden 1. april 2020 til 31.marts 2021.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger
og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb,
der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Kontingentindtægter medtages i årsrapporten på bagrund af indbetalinger i august og februar måned.
I resultatopgørelsen indregnes omkostningerne i takt med, at regionen påtager sig forpligtelsen.
Nyanskaffede kontorartikler og EDB-udstyr afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

Balancen
Værdipapirer optages i balancen til kostpriser.
Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Lagerbeholdning af sangbøger mv. optages til kostpriser.
Der afskrives for ukurante varer.
Skyldige poster medtages til pålydende værdi.
Parkerede midler udgør indsamlede midler, som forventes udbetalt i de kommende regnskabsår.

Budget 2021/2022
De fleste poster i budgettet er fremskrivninger af sidste års regnskabstal, men tilrettet med kendte og
forventede reguleringer.
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MADAGASCAR MISSION RUN
Syv dagsrejser over land for at få hjælp
eller 20 minutter med fly?

Y’s Men Region Danmarks Skattefradragsprojekt 2020
I samarbejde med MAF Danmark
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