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DAGSORDEN Generalforsamling 2022.
Hermed indkaldes i henhold til Regionens love § 24, til generalforsamling i Y´s Men´s 
International, Region Danmark, til afholdelse lørdag den 19. juni 2022, 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/ kommende IPE Ulrik Lauridsen 
og AP Bjørn Arve Bentsen.  

6)	 Tjenesteledernes beretning. 
7)	 Beretning fra Y´s Menetter og andre samarbejdspartnere. 
8)	 Behandling af indkomne forslag.
9)	 Regionsskatmesterens aflæggelse af årsregnskabet for 2021-2022. 
10)	 Regionsskatmesterens fremlæggelse af budget og forslag til kontingent 

for 2022-2023. 
11)	 Bekræftelse af valget af regionsleder for 2022-2023. 
12)	 Bekræftelse af valget af regionsleder-elect for 2022-2023. 
13)	 Valg af regionsleder elect-elect for 2022-2023. 

Regionsledelsen anmoder generalforsamlingen om tilladelse til at ind-
sætte en RDEE når en sådan er fundet.

14)	 Valg af revisor for 2022-2023. 
15)	 Godkendelse af, at regionskonferencen/generalforsamlingen 2023, afhol-

des i Skjern i dagene den 17. – 18. juni 2023. 
16)	 Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer.
17)	 RDE præsenterer mål og planer for Region Danmarks fremtid, herunder 

regionsprojekter for 2022-2023. 
18)	 Eventuelt. 

-----------------------------------------------------------------
19)	 Præsentation af ledelsen for Area Europa 2022-23.
20)	 Præsentation af Regionsledelsen 2022-23. 
21)	 Præsentation af ledelse, råd og tjenesteledere m.fl. for 2022-2023. 

Aulum, den 18. maj 2022
Jens Byskov
Regionsleder 2021-22
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Bilag til dagsorden for generalforsamlingen.

Ad pkt. 9 og 10 – Regnskab, budget og kontingent:
Regionsledelsens forslag til årsregnskab 2021-22, budget 2022-23 og kontingent 
2022-23 udsendes sammen med denne endelige indkaldelse.

Ad pkt. 11 - Bekræftelse af valg af regionsleder for 2022-2023:
Nuværende RDE Erling Birkbak, Brædstrup Y´s Men´s Club indtræder som Regionsleder 
(RD) for 2022-2023.

Ad pkt. 12 – Bekræftelse af valg af regionsleder elect for 2022-2023:
Nuværende RDEE Henning Thomsen, Budolfi Y´s Men´s Club indtræder som Regionsle-
der Elect (RDE) for 2022-2023.

Ad pkt. 13 - Valg af regionsleder elect-elect for 2022-2023:
A.	 Ingen kandidater er opstillet til posten som RDEE for 2022-23.

Ad pkt. 14 - Valg af revisor for 2022-2023: 
Regionsledelsen foreslår Revisionsfirmaet Redmark, Aalborg for klubåret 2021-22

Ad. 15 og 16 - Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer: 
Region Danmarks Regionskonferencen og Generalforsamling afholdes i dagene 17.-18. 
juni 2023 i Skjern.
I tilslutning til regionskonferencen afholdes der også Area Konference.

Følgende klubber søger om at blive vært for Region Danmarks Regionskonference og 
Generalforsamling i 2025: Holbæk Fjord Y´s Men s Club, Sorø-Dianalund Mens Club, 
Skovbo Y´s Mens Club og Slagelse Y´s Mens Club.
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General Assembly 2022
According to the laws of Region Denmark §24 hereby Notice of General Assembly for 
Y´s Men International, Region Denmark to be held on Sunday 19 June 2022, at 10.15

According to the laws, all clubs chartered are obliged to be represented at the General 
Assembly.

Agenda: 
1)	 Opening of the General Assembly by the Region Leader. 
2)	 Election of conductor. 
3)	 Election of 2 Rapporteurs. 
4)	 Election of 6 Vote Counters. 
5)	 The Region Leader's report - including information from the International 

Council and Area Council by future IPE Ulrik Lauridsen and AP Bjørn Arve 
Bentsen.  

6)	 Reports of Service Directors (RSD). 
7)	 Reports from Y´s Menetter and other Partners of Cooperation. 
8)	 Processing of received proposals.
9)	 The Region Treasurer's presentation of the annual accounts for 2021-2022. 
10)	 The Region Treasurer's presentation of budget and proposed subscription 

for 2022-2023. 
11)	 Confirmation of the election of Region Leader for 2022-2023. 
12)	 Confirmation of the election of Region Leader elect for 2022-2023. 
13)	 Election of Region Leader elect-elect for 2022-2023.  

The region management requests the General Assembly for permission to 
insert an RDEE when one has been found.

14)	 Election of auditor for 2022-2023. 
15)	 Approval that the Region Conference / General Assembly 2023 will be held in 

Skjern on 17 - 18 June 2023. 
16)	 Determination of time and place for future regional conferences.
17)	 The RDE presents goals and plans for the future of Region Denmark, includ-

ing regional projects for 2022-2023. 
18)	 Optionally. 

-------------------------------------------------- ---------------
19)	 Presentation of the management of Area Europe 2022-23
20)	 Presentation of the Region Management 2022-23.
21)	 Presentation of members of the Region Management – Region Council – 

Service Directors etc. for 2022-2023. 

Aulum, 18 May 2022
Jens Byskov
Region Leader 2021-22
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Appendix to the agenda for the General Assembly.

Ad pkt. 9 and 10 - Accounts, budget and contingent:
The regional management's proposals for annual accounts 2021-22, budget 2022-23 
and contingent 2022-23 are sent out together with this final call.

Ad pkt. 11 - Confirmation of election of Region Leader for 2022-2023:
Current RDE Erling Birkbak, Brædstrup Y´s Men´s Club joins as Region Leader (RD) for 
2022-2023.

Ad pkt. 12 - Confirmation of election of Region Leader elect for 2022-2023:
Current RDEE Henning Thomsen, Budolfi Y´s Men´s Club joins as Region Leader Elect 
(RDE) for 2022-2023.

Ad pkt. 13 - Election of Region Leader elect-elect for 2022-2023:
A.	 No candidates have been nominated for the post of RDEE for 2022-23.

Ad pkt. 14 - Election of auditor for 2022-2023: 
The regional management proposes the auditing firm Redmark, Aalborg for the club 
year 2021-22

Ad. 15 and 16 - Determination of time and place for upcoming Region Conferences: 
Region Denmark's Region Conference and General Assembly will be held in the days 17-
18. June 2023 in Skjern. In connection with the Region Conference, an Area Conference 
will also be held.

 The following clubs are applying to host Region Denmark's Region Conference and 
General Assembly in 2025: Holbæk Fjord Y´s Men's Club, Sorø-Dianalund Mens Club, 
Skovbo Y´s Mens Club and Slagelse Y´s Mens Club.
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Klubåret 2021-22:  
Fik en lidt utraditionel start, da area 
og regionskonferencen 2021 desværre 
måtte aflyses grundet Covid 19 pand-
emien. I stedet afholdtes en generalfor-
samling den 7. august i Struer. Så var 
formalia på plads og vi var i gang.

Klub-chartring:  
For mig var det en særlig begivenhed at 
kunne forestå og deltage i chartringer af 
nye klubber, først Aalborg Y´s Women’s 
Club i september. I november kunne vi 
byde velkommen til Y’s Men’s Club Tirana 
i Albanien. Grundet Covid situationen 
fortog vi chartringen online.  

Senere i november kunne vi byde velkom-
men til endnu to nye klubber i Region 
Danmark, henholdsvis Y’s Men’s Club 
Criuleni, og Y’s Men’s Club Orhei begge i 
Moldova, hvor chartringen blev foretaget 
af PRD Arne Holm-Hansen. 

I december kom endnu en klub med i 
vores fællesskab, idet Y’s Men’s Club 
Nesvardy i Slovakiet også blev chartret 
online, da det ikke var sikket at rejse til 
landet. Alle de nye klubber bydes hjerteligt 
velkommen i Region Danmark.

Internationale arrangementer:  
Ligeledes var det en fornøjelse af at 
repræsenterer regionen ved henholds-
vis Region Finland/Baltikums og Region 
Norges regionskonferencer, og derved 
være med til at knytte bånd mellem 
regionerne. Derudover har jeg udfyldt 
min plads som medlem af Area Europas 
bestyrelse, også kaldet Area Council. Hvor 
jeg har deltaget i møderne og fremført 
Region Danmarks synspunkter og ideer.

Det er en ære at blive hædret:  
I september ved åbningen af Folkekirk-
ens Nødhjælps Wefood Butik i Aalborg, 
blev Y’s Men Region Danmark og alle 
de engagerede kræfter i denne hædret 
af udviklingsminister Flemming Møller 
Mortensen, med et Frivillighedsbevis. 
Beviset skulle symbolisere en tak til alle 
de Y’s men, der over hele landet yder en 
kæmpe indsats på frivillig basis.

Klubjubilæer:  
I det forløbende år har en del klubber 
fejret jubilæum, jeg har haft æren af at 
deltage i en del af dem, det er blevet til 
ikke mindre end syv jubilæumsbesøg hos: 
Højderyggens Y’s Men’s Club der fejrede 
40 år. Skjern Y’s Men’s Club der fejrede  

Rapport  
RDE 2021 - 2022

Jens Byskov
Regionsleder elect 2021– 2022
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50 år. Lemvig Y’s Men’s Club der fejrede 
40 år. Fonnesbæk Y’s Men’s Club i Ikast 
25-års. Aarhus Y’s Men’s Club Nord-
stjernen 40 år. Varde Y’s Men’s Club 50 år, 
Hedens Y´s Men´s Club 25 år. 
Et fælles tillykke med jubilæerne til jer 
alle.

Netværksmøder:
I perioden hvor Coronasituationen var 
rimelig stabil lykkedes det at få genopta-
get nogle af de årlige netværksmøder med 
vore samarbejdspartnere. I november var 
repræsentanter fra alle organisationer i K 
familien samlet i København. Derudover 
har repræsentanter fra regionsledelsen 
holdt separate møder med KFUM Sociale 
arbejde, i deres hovedkvarter i Strib, KFUM 
& KFUK, i Børnehøjskolens lokaler i Aahus 
og KFUM Idræt i deres hovedkontor i Give. 
Møder hvor vi vender hvad organisa-
tionerne er optaget af lige nu, og som vi 
håber, er til fordel for begge parter.

Projekter:  
Skattefradragsprojektet ”VÆRTER FOR 
VERDEN” hvor KFUM & KFUK i Danmark 
var ansøger, blev afsluttet ved udgangen 
af december. Projektets formål var at 
støtte deltagelsen i YMCA’s World Council 
2022, hvor KFUM & KFUK i Danmark er 
værter. Støtten gives til unge fra dele af 
verden hvor de økonomiske forhold ikke 
giver dem samme muligheder som vi er 
vant til. Slutresultatet for det donerede 
beløb blev kr. 167.000, -. Tak til alle der 
bidrog med et beløb til det gode formål.

Regionsprojekt Make Them Smile Kenya 
har mødt lidt modstand, eftersom den 
kenyanske regering har ændret på 
reglerne angående børnehjem, det er des-

værre ikke muligt at åbne et børnehjem på 
nuværende tidspunkt, men så gælder det 
om at tænke i andre, alternative mu-
ligheder, det er gjort, og det kommende 
børnehjem virker nu som et dagtilbud, for 
gadebørnene i området, med aktiviteter 
og lektiehjælp. Solcellerne som er en del 
af projektet er monteret og der er strøm i 
husene.

Den 27. september åbnede Folkekirkens 
Nødhjælp officielt deres Wefood Butik i 
Aalborg. Det var en del af aftalen, at de 
for egne midler kunne etablere og åbne 
butikken før indsamlingsperiodens afs-
lutning, da de allerede ved aftalens start 
havde lejemål til butikken på plads. Sam-
let set ser indbetalingerne til regionspro-
jekterne rigtig godt ud. I skivende stund er 
vi meget tæt på målet som var 1,2 Mill.  

Nye kontorfaciliteter til IHQ:  
De lokaler som vores internationale 
hovedkvarter befinder sig i nu, er ikke 
længere tidssvarende, heller ikke lovlige, 
og de opfylder ikke kravet om kvadrat-
meter pr. ansat. Derfor har alle klubber 
modtaget en anmodning om økonomisk 
støtte til køb af kontorlokaler. Lige nu har 
vi modtaget tilsagn fra ca. 30 klubber 
med et samlet beløb på kr. 600.000, - det 
ser lovende ud, da det indtil videre er en 
fjerdedel af landet klubber der har givet 
tilsagn.

Hjælp Ukraine:  
Grundet de grusomme krigshandlinger i 
Ukraine. Iværksatte Region Danmark en 
indsamling, med det formål at give vore 
klubber og medlemmer muligheden for 
gennem vores organisation at hjælpe 
ofrene for krigshandlingerne i Ukraine.
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 I løbet af kort tid oversteg kontoen en 
halv million kroner, hvilket jeg er meget 
stolt af på vores organisations vegne. 

I samme forbindelse valgte regionsledels-
en, at støtte lokale klubber i Rumænien 
og Moldova fra regionens hjælpefond. Vi 
bevilgede kr. 50.000. 

Disse penge er fordelt med kr. 10.000, - 
til hver af følgende 5 klubber: Y’s Men’s 
Club Bistrita, Y’s Men’s Club Baia Mare 
I Rumænien Y’s Men’s Orhei, Y’s Men’s 
Club Criuleni, samt Y’s Men’s Club Chis-
inau I Moldova. Pengene blev øremærket 
til brug I klubbernes hjælpearbejde med 
de tusindvis af flygtninge der på dette 
tidspunkt kom til deres lande.

Jubilæumsaktiviteter:  
Før dette klub-års start blev der nedsat 
et udvalg til at varetage og inspirerer til 
specielle tiltag i jubilæumsåret. Dette har 
blandt andet ført til at mange klubber i 
årets løb har arrangeret og inviterer til 
arrangementer og aktiviteter i forbindelse 
med henholdsvis 100 og 75-års jubilæ-
erne.  

Flere underudvalg kom til og hvad det 
førte med sig er fantastisk. Blandt dette 
udgivelsen af ”ET BEDRE STED” som er 
dedikeret til Y’s Men og samarbejdspart-
nere, som en jubilæumshilsen fra Y’s Men. 
Bogen indeholder et mangfoldig udvalg af 
klummer, alle skrevet af Y’s men, sange og 
salmer, og til sidst et afsnit med reflek-
sioner over vores fælles bøn Fadervor. 

Et andet udvalg er udkommet med en ny 
opdateret historiebog ”Danmarks Y’s men 

gennem 75 år” som er udkommet i en flot 
bogudgave, samtidig vil den være tilgæn-
gelig som PDF-fil på dansk og engelsk på 
Region Danmark hjemmeside. En stor tak 
skal lyde til de der har lagt sjæl og kræfter 
i at markere jubilæet. 

Målopfyldelse:  
Et af mine mål var ved hjælp af temaet, 
Del: Viden, Kunnen, Erfaringer, Oplevelser, 
Omsorg, - Del ud! at øge kendskabet til 
Y’s Men, ændre organisationens image, 
formidle den ærlige og ægte historie om 
Y’s Men. Samt at formidle kernefortællin-
gen, som lyder, vi er:  
Et aktivt åbent og kristent baseret fæl-
lesskab, der gør en forskel for andre, 
hinanden, og den enkelte.  
For derved at skabe interesse for med-
lemskab, og give vore medlemmer et 
indblik i regions arbejde. Det har jeg for-
søgt via nyhedsbreve og ikke mindst med 
regionslederens hilsen ”siden sidst”. 

Et andet af mine mål var at få et generati-
onsskifte sat i gang, det har vist sig i løbet 
at året at være højaktuelt, da flere klubber 
desværre er lukket, og medlemstallet er 
dalende. Det er mit dybeste håb at vi har 
inspireret til, at der rundt i landet tænkes 
tanker i at opretholde og gerne højne 
medlemstallet.

TAK til hele det store hold af dedikerede 
og engagerede medlemmer som yder en 
stor indsats for at holde hjulene i gang.
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Rapport 
RDE 2021-22

Erlin Birkbak
Regionsleder elect 2021 – 2022

Vi har noget på hjerte – attraktiv og 
relevant er regionsledelsens tema for 
2022/23. 
Gennem det seneste år har vi arbejdet in-
tenst med: Hvordan vi kan være attraktive 
og relevante i fremtiden? 
Der har været mange gode drøftelser og 
overvejelser. Frø er sået.  Vi ser allerede 
spirerne af frøene. Og flere er på vej.

Kommunikationsstrategi og ledelsesret-
ninger. 
Der er lagt rigtig meget energi i at under-
støtte den ”bevægelse”, der er gang i lige 
nu. Der er udarbejdet såvel kommunikati-
onsstrategi samt defineret ledelsesvær-
dier og retninger. 

Nu handler det om at omgøre det til kon-
krete handlinger. Eksempel på ledelses-
værdi: Kontinuitet i arbejdet – at der over 
tid trækkes i den ”røde tråd”. Vi (regions-
ledelsen) arbejder ikke med konstanter, 
men justerer løbende, når det er relevant.

Det er ikke let - men nødvendigt, at bevæ-
gelsen fortsætter. Vi har noget på hjerte. 
Vi gør en forskel for andre, hinanden og 
den enkelte. Det er ikke let. 

Der skal træffes beslutninger, der er rigtig 
svære. Vi skal have fokus på, hvordan 
morgendagen ser ud. Dog med hele vores 
historie i rygsækken. Men blikket skal ret-
tes fremad.

Kommende projekter 
Sammen med de kommende distrikts-
ledere valgte vi regionsprojekterne for 
det kommende år. Dog efter en grundig 
drøftelse af, hvorvidt vi skulle fortsætte 
uændret med antal og ambitionen om 
økonomiske mål. 
Det er sundt løbende at genbesøge 
”hvorfor”. Projekterne kommer I til at høre 
mere om.

Vi har noget på hjerte – det er det vi 
brænder for. Der er fortsat brug for Y’s 
Men. Også i morgen
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Rapport 
RDEE 2021-22 

Henning Thomsen
Regionsleder elect - elect 2021– 2022

Jeg har nu været med i Regionsledelsen i 
et år, og det har været interessant, spæn-
dende og meget belærende. 

Jeg har haft lejlighed til at dykke ned i 
og arbejde med en række aspekter af Y’s 
Men bevægelsen, og har i den forbindelse 
bl.a. nærlæst love og formålsparagraf-
fer, forretningsordener og kommissorier, 
årsrapporter og referater. 

Det lyder lidt kedeligt, men det giver en 
god indsigt i vores styrker, hvad Y’s Men 
bevægelsen er for en størrelse, og hvad vi 
kan tilbyde i dagens samfund. 

Vi arbejder jo for tiden på at sætte vores 
bevægelse i bevægelse. Det er vigtigt at 
fortsætte de initiativer, der er sat i gang 
med en genovervejelse af, hvad der er 
centralt for os, og hvad der trænger til 
fornyelse. Vi må holde fast i vores centrale 
værdier, dvs. kristendommen, fælles-
skabet og tjenesten, og fortsat være en 
sammenhængende organisation. 
Men vi skal ikke være ens! 

Vores formålsparagraf siger, at vi skal 
bidrage til at udvikle en bedre verden, 
men der gives ingen færdig opskrift på, 
hvordan. Der er derfor plads til store 
forskelligheder mellem såvel klubber som 
medlemmer, og mangfoldigheden er en 
styrke, som vi må værdsætte og dyrke. 

Der er derfor god plads i Y’s Men bevægel-
sen. Plads til mange flere forskellige med-
lemmer og plads til forskellige klubber. Vi 
må arbejde på at udnytte de muligheder, 
der ligger i det. 

Jeg kommer gerne rundt i mange klubber 
og diskuterer jeres forslag til nye initiati-
ver, uanset om jeres klub er nødlidende, 
ny eller en klub i vækst.
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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
Past Regionsleder 2021– 2022

Regionskonference, generalforsamling og 
jubilæerne i Aalborg i juni 2022 vil blive 
afslutningen på mine 4 travle og spæn-
dende år i regionsledelsen. Der har været 
mange opgaver, udfordringer, men også 
overraskelser.

Jeg har deltaget i regionsledelsesmøder, 
rådsmøder og træninger m.m., men som 
PRD har det jo været lidt på sidelinjen.

Jeg har som PRD været medlem af CEE- 
udvalget, som arbejder med Y’s Mens 
bevægelsen i Central Øst Europa.
I efteråret deltog jeg i en rejse til Moldova, 
for at chartre to nye klubber i henholdsvis 
Ohei og Criuleni.

I regionsledelsen og sekretariatet er vi 
meget opmærksomme på det faldende 
medlemstal i Region Danmark. Man må 
håbe, at inspirationsudvalgets teorier vil 
medvirke til at øge medlemstallet.

Medlemmernes stigende aldre bevirker, 
at det er vanskeligt at besætte nogle af 
ledelsesposterne i nogle af klubberne og i 
nogle af distrikterne.

På grund af Covid-19 har det ikke været 

muligt at afslutte alle sidste års region-
sprojekter, som derfor fortsat er igang-
værende. De følges nøje, og udbetalinger 
vil kunne foretages resten af kalenderåret, 
hvor der skal aflægges rapporter.

Covid-19 har også betydet en reduktion af 
klubbesøg og andre arrangementer.

I regionsledelsen og i sekretariatet har 
vi arbejdet med en ny kommunikations-
strategi. Klubberne er suveræne i et 
forpligtende fællesskab, og man må håbe, 
at de vil bruge materialet og få gavn, 
glæde og inspiration af det.

Med tanke på den frygtelige krig i Europa, 
som Rusland startede, bliver mit årstema 
særlig aktuel.

Gør dit bedste,
gør din indsats for en bedre verden.

Arne Holm-Hansen
PRD – Past Regionsleder 2021 – 22
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Rapport

RDS for ASF Fonden
KFUM og KFUK i Danmark & KFUM Idræt

Torben Kristensen

Det klub år der nu er ved, at være til 
ende. Har også været under påvirkning af 
coronaen. Det første godt halve år var der 
restriktionerne, aftaler om klub besøg blev 
aflyst. Dog lykkes det i et enkelt tilfælde. 
Her på det sidste, er der ved at være nor-
mal klubaktivitet.

Dette er mit første år som RSD for de 
tre fonden. Hvor det at deltage i KFUM 
og KFUK hovedbestyrelsesmøder og  i 
et møde KFUM Idræt, ikke er en del af 
arbejdet med ASF fonden. Dog skal jeg 
behandle ansøgningerne 
til ASF fonden.

 Angående ansøgninger, 
har der kun været nogle 
få i årets løb. At der ikke 
har været flere, er nok 
et tegn på, at aktivets 
niveauet har været 
påvirket af og det ikke 
er helt på det mormale 
endnu.

Angående ”Den Gyldne 
Bog” vil jeg lige så et 
slag for. Der har ikke 
været nogen henvende-

ler, i det forløbne år, mig bekendt.
Yes fonden er en vigtigt støtte til at bringe 
Y´s Men´s bevægelsen ud til andre. Tror 
vi på Y´s Men´s ideen og vil give den til 
andre. Så er YES fondens vigtig i den 
forbindelse.

Især når det gælder om at støtte arbej-
det i øst Europa. Er der brug for penge til 
dette arbejde.
Støtte til alle3 tre fonde er hjælp til, at 
udbrede Y´S Men´s bevægelsen.
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Rapport

RSF IT sekretær og medlemsadministration

Axel F. A. Hansen

Hjemmesiden
Vi arbejder stadig med en forbedring og 
nytænkning af hjemmesiden. Tiderne 
skifter, og der stilles større krav til 
hvordan vi vil komminikre med omver-
denen. Det stiller også krav til, hvordan 
vi præsenterer informationer på vores 
hjemmeside.

Hvad skal hjemmesiden bruges til?
Er det er internt redskab, eller skal vi også 
henvende os til offentligheden. Det har 
været det store spørgsmål i mange år. Vi 
er i gang med en analyse over, hvordan vi 
kunne præsentere vores hjemmeside så vi 
tilgodeser vores medlemmer, samarbejd-
spartnere og offentligheden.

Der har i det forgange år ikke været ret 
megen aktivitet med hensyn til kurser, 
men jeg håber det kommer i gang igen.

Klubber og medlemmer er blevet gode til 
at indsende artikler til nyhedssektionen 
på hjemmesiden.

Intranet
Flere og flere klubber har fundet ud af, at 
det er en god måde at gemme klubbens 
dokumenter, dagsordenen og referater på. 

Facebook
Jens Byskov og jeg har været på kursus 
hos DKM - Danmarks Kirkelige Mediecen-
ter - for at lære mere om hvordan vi kan 
optimerer vores facebook opslag, så vi 
derigennem skaber noget PR og interes-
sen for Y’s Men.

ISOBRO netværksgruppe.
Jens Byskov og jeg er også med i ISO-
BRO’s netværksgruppe omkring kom-
munikation. Der er ca 4 møder om året 
fordelt på de andre organisationer der er 
med i netværksgruppen. Så vi kommer 
rundt og besøger hinanden og skaber 
dermed et godt netværk organsiationerne 
imellem

Adressebogen
Underlig nok bliver man hvert år nødt 
til at påminde klubberne om, at de skal 
indberette oplysninger om klubbens nye 
præsidium, nogle enda op til flere gange. 
Flere klubber benytter sig allerede af 
muligheden for selv at rette i medlems-
databasen Collect. Trods alt, kniber det 
alligevel med at få indberettet ændringer 
i personoplysninger som f.eks ændringer i 
telefonnummer, mailadresser og hjem-
meadressen.
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Rapport 2021-2022
om Broderklubber (venskabsklubber) & 
World Outlook 

Villy Mølgaard

Coronapandemien har også i år været 
skyld i en del aflysninger, men i modsæt-
ning til sidste år, er der igen kommet lidt 
gang i mødeaktiviteten. 

Det er blevet til et par møder og i maj er 
jeg bestilt til et mere.  På World Outlook-
området er det også blevet til et enkelt 
foredrag. Jeg kan tilbyde foredrag fra 
mere end fyrre forskellige steder rundt om 
i verden. 

Der er også klubber, der via mail eller tlf. 
er interesseret i at høre om broderklub 
(venskabsklubmuligheder).  

Grindsted Y´s Men´s klub har ønsket en 
dansk venskabsklub.  Vi efterlyste i no-
vember 2021 en sådan dansk klub, og det 
gav et positivt resultat, så Grindsted nu 
har samtale med en klub.  Samtalen ender 
forhåbentlig med, at parterne bliver enige 
om at blive venskabsklubber.   

Ifølge vores adressebog er der kun ca. 
halvdelen af de danske klubber, der har en 
venskabs- eller broderklub. Så mulighe-
derne for at knytte flere venskabsforbin-
delser er store. 

Uanset om der er tale om en indenlandsk 
eller en udenlandsk forbindelse er det 
kendetegnende, at mange giver udtryk 
for den berigelse, man oplever gennem 
forbindelserne. 

Det at kigge ud i verden og blive inspireret 
eller selv inspirere er en vigtig del af hele 
Y´s Men´s Bevægelsens idé. Det kan gøres 
på mange forskellige måder, men det 
kan ikke mindst gøres gennem en direkte 
udenlandsk forbindelse. 

Og hvordan kan det gøres lettere og sjo-
vere end gennem en broderklub?     
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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.

I år er der samlet mange frimærker ind, 
men det skyldes formegentlig at klub-
berne ikke har haft møder de sidste 2 år 

Derfor opfordrer jeg klubberne og for-
eninger, kirkekontorer, begravelsesforret-

ninger 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.

I år har jeg ikke været på messer og ud-
stillinger da de var aflyst, men jeg kom-
mer 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.

John Skovhus Nielsen.

RSD/ teamleder og teamet for klubbens 
udvikling har til formål og opgave, at yde 
støtte og udvikling af klubberne.

Derfor tilbyder vi et aktivt samarbejde og 
medvirken med vores deltagelse ved mø-
der/kurser i alle distrikter og klubber, hvor 
vi i fællesskab sætter fokus på klubbernes 
aktuelle ønsker, behov og muligheden for 
en udvikling af deres klubber.

Information om teamet finder på Regions 
hjemmeside under medlemsinfo.
Vi har arbejdet med synliggørelsen af 
teamet, hvor vi har sendt en mail ud til 
alle DG, DGE og DGEE, samt alle vicepræ-
sidenter.

Vi har deltaget i Lunderskovmødet på 
Mulighedernes Marked.

Teamet består af: Birgith Degn Hvid, Erhardt Nielsen, Kjeld Sørensen, Ove Hvid og John 
Skovhus Nielsen.

TEAMETS OPGAVE ER:
HVAD KAN VI TILBYDE KLUBBERNE, OG DET ER GRATIS!

Vi har deltaget ved 6 distrikts – og klub-
møder med deltagere fra 76 klubber.
Vi fået henvendelse, hvor vi har medvirket 
med rådgivning til klubberne.

Vi modtager gerne henvendelse, hvor alle i 
teamet medvirker.
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Når man tænker på moms, så tænker 
man normalt på noget der skal betales, 
men da Region Danmark er godkendt af 
Skat som en almen velgørende organisa-
tion, kan klubber og distrikter søge om 
momsrefusion af momsbelagte udgifter 
efter ganske bestemte regler.

For at vi kan bibeholde vores status som 
almen velgørende organisation, er det 
vigtigt - at du indbetaler til vore skatte-
fradrags-projekter, med mindst kr. 200. 

Lige så vigtig er det, at du oplyser dit cpr. 
nummer, så indbetalingen kan regis-
treres hos Skat – så udover at støtte et 
godt formål, støtter du også vores egen 
organisation.

I kalenderåret 2020 har vi ansøgt om 
momskompensation for i alt kr. 924.536 –  
vi har fået udbetalt kr. 412.536, hvilket 
svarer til godt 44% af det ansøgte beløb.
Det er vigtigt at netop din klub eller dis-
trikt får ansøgt om momskompensation. 

Selvom beløbet er lille, betyder det, at jo 
større det samlede beløb vi ansøger om 
er, jo større er den andel, vi vil få udbetalt. 

”Mange bække små – gør en stor å” 
og hvis din klub ikke selv ønsker, at få 
pengene udbetalt, kan i lade pengene gå i 
Regionens kasse til velgørende formål.

Jeg håber, vi kan få øget antallet af klub-
ber der indsender ansøgning om mom-
skompensation i de kommende år.

Rapport 

RSD momskompensation

Jens Erik Ager
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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.
 
Og i årets løb har vi tilføjet endnu et land 
til den lange række af lande i Østeur-
opa hvor Region Danmark har etableret 
klubber. Det nye land der er kommet til er 
Albanien, hvor der er startet en ny klub i 
Tirana. I Moldova er der startet 2 klubber. 
Y’s Men’s Club of Orhei og Y’s Men’s Club 
of Criuleni. 
Dertil er der kommet en ny klub til i Slova-
kiet nemlig Y’s Men’s Club of Nesvady. Vi 
har som de første chartret 2 af klubberne 
virtuelt. En god men også meget speciel 
oplevelse. 

CEE-udvalget.
Bemandingen i CEE-udvalget er blevet 
tilpasset i årets løb. Hans Kristian Lunds-
gaard er kommet hjem fra Berlin og er nu 
medlem i Brædstrup Y’s Men’s Club. Han 
er landekonsulent for Distrikt Rumænien. 
Villy Mølgaard er udtrådt af udvalget da 
han er valgt som ICM. 

Arne Jørgensen fra Hardernes Y’s Men’s 
Club er udnævnt som landekonsulent for 

et nyt distrikt der hedder Vestbalkan og 
som omfatter Kosovo og Albanien. 

Knud Erik Lykke, som var ankermand i 
etableringen af klubben i Tirana, mistede 
vi desværre, idet Knud Erik døde lige før 
han kunne se sin drøm gennemført. Arne 
Holm-Hansen har været regionsledelsens 
repræsentant i CEE-udvalget og vi har 
draget nytte af Arnes store interesse for 
området. 

Bjarne Sønderskov indtrådt i udvalget og 
skal være landekonsulent for Polen, hvor 
vi venter en positiv udvikling i årene frem 
over.       
 
CEE-projekter.
Regionsrådet valgte sidste år 2 projekter, 
som der er blevet samlet penge ind til i år. 
Det er projekterne ”Lægehjælp i Bulgari-
ens udkant” i Bulgarien og ”YMCA Garden” 
i Moldova. På trods af omstændighederne 
med Corona nedlukninger har støtten fra 
de danske klubber været god. 
Det forventes at vi når de ansøgte beløb.
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Rapport 
TC, REJSEKOORDINATOR, iGO, STEP og STEP 
for ALL

Jørgen Sandgaard

Der har  ikke været nogen aktivitet  på 
mit område i dette klubår. Det skyldes 
især covid-19, og at mange lande havde 
indrejserestriktioner.

Jeg håber, at situationen ændrer sig til 
det bedre i 2022-2023, så jeg kan få 
aktiviteterne op at køre. Det ser jeg meget 
frem til.

Jeg har beklageligvis heller ikke været 
på klubbesøg eller været i kontakt med 
klubberne i dette klubår, selvom der er 
kommet et nyt ungdomsprogram  iGO, 
som henvender sig til unge mellem 18 og 
30 år. 

Et spændende program som er et samar-
bejde mellem Y’s Men og KFUM. I kan læse 
mere om det på Regionens hjemmeside

Jeg har deltaget i et seminar for tjene-
steledere. Det var et rigtig godt og meget 
inspirerende møde med en masse gode 
oplæg.

På Lunderskovmødet havde jeg en lille 
stand, hvor jeg fortalte om mit område. 
Jeg fik  også delt en folder ud med det 
nye iGO program. Der var pænt besøg på 
standen.
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Hvordan sikrer vi, at de, der kunne være 
interesserede i at blive Y’s men, ved, at de 
er velkomne?

Disse og mange andre spørgsmål er det 
seneste år blevet stillet i mange klub-
ber rundt omkring i Danmark af en af de 
inspiratorer, der har været inviteret til at 
tale om, hvordan vi sikrer, at der også er 
Y’s men  i Danmark om 10 år.

Og det er svære spørgsmål, som oftest 
giver en god debat og stiller endnu flere 
spørgsmål.
For hvordan løser vi den udfordring, vi har 
med at sikre vores overlevelse? 
Hvor skal vi starte og, hvordan skal vi 
holde fast?

Der er ikke nogen enkle løsninger; men 
det vigtigste er at starte med dialogen 
om, hvad I vil gøre i jeres klub.

I Inspirationsudvalget og gruppen af 
inspiratorer vil vi gerne hjælpe med ind-
spark, vidensdeling og måske også en ide 
eller to.

Vi har været på besøg i mere end 40 klub-
ber i år og er klar på at komme igen samt 
på at nå ud til alle jer, der først er klar til 
besøg nu.

Og tænker du, at du også har lyst til at 
være med til at inspirere andre til bev-
ægelse, så kontakt os endelig. Vi har brug 
for alle, der har lyst til at være med!

Inspirationsudvalget 2021-2022
Er der bevægelse i Bevægelsen?

Lisbeth Kattenhøj, 
forperson for inspirationsudvalget

Hvorfor er du Y’s man?
Hvordan åbner vi vores fællesskab, og gør det attraktivt for andre at blive en del af det?
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Rapport
RSD PR & kommunikation

Poul Erik Petersen

Kontakten til klubberne og distrikterne 
har været rimelig god trods Corona kri-
sen. 

Det er dog blevet til en del nyhedsartikler. 
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. 
Kontakten til klubber har været telefonisk 
og mail, - og har svaret på spørgsmål 
fra klubberne. Jeg håber man i klub-
berne fortsat vil arbejde med PR- Kom-
munikation, og jeg er fortsat behjælpelig 
med pressekontakt, pressemeddelelser, 
brochurer og flyers. Jeg vil ligeledes, da vi 
igen kan mødes, meget gerne komme ud i 
klubberne med inspiration og værktøjer til 

en bedre promovering af vores bevægelse. 
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 ”inspiratorer”. 
Det giver en masse  nye muligheder, det 
vil jeg også gerne dele med jer i klubberne, 
samt i distrikterne, så kontakt gerne på 
mail eller telefon,  jeg parat når vi nu igen 
må mødes.

Der har været en del spændende grafi-
ske opgaver bl.a. til YSDESIGN i form af 
layout til roll-up bannere, samt udkast 
til brochurer til brug i klubber og hjælp til 
pressemeddelelser.
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Rapport
RSD Time Of Fast

Arne Jørgensen

Tofus har været ellevild, han har næsten 
sunget sig hæs, på On the road again 
og på de danske veje har vi været, vi har 
besøgt 10 klubber, fra København til Aars 
og et distrikt.

Tofus siger stor TAK, til dem som har 
brugt en klubaften på TOF og tak for 
bidrag fra klubber i Danmark og Slovakiet. 
Har din klub ikke holdt TOF aften, kan nås 
endnu, regnskabsåret for TOF slutter først 
til nytår.

Nu er tiden kommet, hvor jeg takker af 
og ønsker god vind til den næste RSD for 
Time of Fast. 

Årets projekter er:

• Økologisk landbrug og entreprenør-
skabsstyrkelse. Projekt for 200 Internt 
fordrevne kvinder i Bamenda, Cameroun. 
• Piggery Farm Project i Rwanda, der skal 
forsyne 200 husstande med mindst én 
gris. Svineopdræt er en af de mest lu-
krative indkomstindtjenende aktiviteter i 
Rwanda på nuværende tidspunkt. 
•Youth Entrepreneurship and Social 
Enterprise Program i Harare og Tanda, 
Zimbabwe, der skal give erhvervs-     ud-

dannelse til 20 udsatte unge og opstart 
af 80 små landbrugsvirksomheder. 
• Oasis of Hope School i Mbita, Kenya. 
Vinduer og døre i ny skolebygning. Inde-
holdende 14 undervisningslokaler samt 
bibliotek og kontor fordelt på to etager. 
• Johor Bahru, Malaysia. madprodukti-
onssystemer, tilhørende træningsværk-
tøjer og en deltidstræner til at engagere 
beboerne på to velfærdshjem. 
• Santhwana Hospice, Bangalore, Indien. 
Opførelsen af et vandrehjem, til unge 
studerende piger. 
• Leje en varevogn og betale en projekt-
leder, til at koordinere distributionen 
af mad til den fattigste befolkning i og 
omkring Nagpur City, Indien. 
• Uddanne unge piger og kvinder i, hvor-
dan man udvikler og driver små hjem-
mebaserede virksomheder i Santiago, 
Chile.
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Rapport
RSD for kontakt til K- familien
Fællesskaber og samarbejde – K familien og andre samar-
bejdspartnere KFUM og KFUK

Nis Thaysen

Undertegnet har deltaget ved KFUM og 
KFUK’s hovedbestyrelsesmøder. 

Planlægning af KFUM´s og KFUK’s verden-
srådsmøde i juli 2022, er i fuld gang. 

Hovedbestyrelsen har besluttet at Foran-
dringshuset og Frysehuset (et sted for 
børn og unge) kommer til Danmark.

Frysehuset er oprindeligt et svensk kon-
cept, der for fem år siden blev gennem-
arbejdet til en norsk kontekst, hvor det fik 
navnet Forandringshuset. 

Det norske koncept er en integreret del 
af KFUK og KFUM i Norge og har på få år 
opnået enorm succes. I dag er der cirka ti 
Forandringshuse i Norge. I Danmark kom-
mer husene til at hedde Fairhuset

Y´s Men´s skattefradragsprojekt 2022 går 
til hjælp til KFUM Slovakiet med at træne 
ledere og kommende ledere i at organise-
rer og udvikle landets ungdom.

Vi undersøger om KFUM og KFUK  
Danmark kan forestå undervisningen i 
Slovakiet. 

Det årlige møde mellem Regionsledelsen 
og KFUM og KFUK blev afholdt i februar 
2022. 

Her blev samarbejdsaftalen fornyet.
KFUM Idræt. 
Årlig fællesmøde afholdes i maj 2022
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Repræsentant i hovedbestyrelsen for KFUMs 
Sociale arbejde

Kristen Grysbæk

Ledelsesteamet for KFUM’s Sociale arbe-
jde følger målbevidst strategien ”Værdige 
spor sætter retning for organisationen 
med godt 120 sociale tilbud i hele landet” 
– at yde en diakonal og social indsats og 
bidrage til at skabe værdige kår for men-
nesker i udsatte livssituationer.

Udviklingsworkshop var dagsordenssat 
som et heldagsmøde i september 2021. 
Outputtet herfra kommer til at danne 
rammen for arbejdet med Udviklingsplan 
22 og Strategi 23+.
Ledergruppen faciliterede udviklingswork-
shoppen gennem en spændende og 
udbytterig dag, hvor hovedbestyrelsens 
ansvar var sammen med ledelsen at 
sætte hovedpunkterne for den udvikling 
der ønskes.

Hovedbestyrelsen sammensætningen 
har vi drøftet med fokus på, hvad der er 
den rigtige balance mellem bagland-
srepræsentation, demokratisk legitimitet, 
kompetencer i bestyrelsen og mangfol-
dighed i sammensætningen.
Vi ser, at tiden er inde for at tilpasse 
vedtægterne til de udfordringer og den 
virkelighed vi står i 2022. At valg til hoved-
bestyrelses medlemmer til stadighed le-

ver op til de kompetencekrav omverdenen 
forventer af en hovedbestyrelse.
Det betyder for de tilknyttede organisa-
tionerne, herunder Y’s Men’s bevægelsen, 
at der fremadrettet udpeges et medlem 
til hovedbestyrelsen og ikke to som nu.
Hovedbestyrelsen kan efterfølgende 
indsupplere 3 medlemmer med henblik på 
at sikre de kompetencer, der til stadighed 
forventes af bevillingsgivere, lovgivning 
og offentlighed ift. til en organisation som 
KFUMs Sociale Arbejde.

Formandsskifte i hovedbestyrelsen er 
aktuel 31. december 2022, da udløber 
valgperioden for Jens Maibom. Hoved-
bestyrelsen drøfter i denne sammenhæng 
ny formands kompetenceprofil.  

Værdige spor ligger i forlængelse af 
KFUM’s Sociale arbejdes mere end 
100-årige tradition for at handle, når 
mennesket står udsat.
www.kfumsoc.dk
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Mit motto vil blive  ”LAD DIT LYS 
SKINNE ” (Math. 5,16)

Ulrik Lauridsen, Vejle
IPE

På opfordring giver jeg hermed lidt info 
om min opstilling som kommende IP 
2023-24.

I foråret 2021 var der et par Y´s Men 
som spurgte, om det ikke kunne være en 
mulighed for mig at blive indstillet til IPE-
posten. I første omgang tøvede jeg meget 
pga af min alder. Pjat blev der svaret. 
Præsident Biden er 4 år ældre end dig, og 
det er en langt større post.

Jeg tænkte over det og drøftede det med 
mit bagland.
Svaret var klart: Du brænder jo for Y´s 
Men, og hvis du føler dig rustet til op-
gaven, så sig ja.

Jeg blev til regionsforsamlingen i Struer 
så konfronteret af Jens Byskov med 
spørgsmålet igen. Har du tænkt over det?
Det blev et ja, og så kørte toget med at 
udfylde diverse papirer.

Senere hørte jeg, at der var 5 opstillede, 
og at jeg var blandt de sidste 3 pers., som 
blev indstillet.
Nu var det alvor, og da man ikke lige 
farer ud og promoverer sig selv, hvilket 
er ulovligt ifølge vore opstillingsregler, 

var det kun at vente til den 28. januar. De 
følgende 2-3 dage var nervepirrende. 

Den 31. jan kl. 12.00 modtag jeg  en mail 
fra vort hovedkvarter: 
Tuesday 1 February 2022  International 
Executive Officers meet to endorse the re-
sults of the IPE, ICM and ICM(E) elections. 
Jeg blev denne dag ringet op af Jakob 
Kristensen kl 13.00. Ulrik, du skal lige gå 
på zoom, og Jose Varghese (vor gener-
alsekretær) startede med at ønske til 
lykke. Jeg blev fuldstændig tavs.
Derefter er det gået slag i slag med 
møder.

Man har besluttet at inddrage de valgte 
personer til kommende møde. Der har 
været forskellige forhold at tage stilling til. 
Et af punkterne har været købet af kon-
torlokaler i Geneve, som det nu ser ud til i 
skrivende stund at have fundet et positivt 
udfald efter forskellige frustrationer.

Et andet spørgsmål har været ”moderni-
seringen af vore love (Constitution/guide-
lines). Et udvalg har arbejdet med dette, 
og der er grammatiske fejl og tilretninger, 
hvor forholdene har ændret sig. 
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Et par forslag kan her nævnes: F.eks. 
hvordan forholder vi os, når en interna-
tionalt valgt person pludselig dør? 
Vort navn Y´s Men International må også 
benævnes YMI.
Skal IEO (vore 3 ledere) have stemmeret i 
lighed med ICM.
Dette skal behandles første gang på ICM i 
Dubai, og jeg vil gerne give et kort referat 
til regionskonferencen i Aalborg om, hvad 
der rører sig.

Som AP og ICM var jeg indkaldt til mange 
møder i regionen (klubber/distrikter/re-
gionsrådsmøder), hvor jeg berettede om, 
hvor vi står lige nu. Min fornemmelse var, 
at det gav det fornødne indblik i, hvad der 
rører sig internationalt.
Jeg vil fortsat informere så godt jeg kan, 
så man i regionen er opdateret. 

Jeg vil det kommende år som IPE gøre 
min røst gældende. Jeg har allerede glæ-
det mig over, at vor Generalsekretær Jose 
Varghese har ”stå fast træskoene” på, 
hvad angår vort grundlag på basis af Jesu 
Kristi lære. Her vil jeg også stå urokkelig. 
Der er røster visse steder i verden, som 
gerne vil ændre på dette. 

Jeg vil arbejde på, at klublivet først og 
fremmest skal cementeres, så fæl-
lesskabet blomstrer. Det er i klubben, at 
man skaber grobund for at rekruttere nye 
medlemmer

Mit motto vil blive  ”LAD DIT LYS 
SKINNE ” (Math. 5,16
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Klara Dam
RD Y’s Menettes 2021-22

Hvordan kommer vi i gang igen efter alle 
corona nedlukningerne?  Det spørgsmål 
stillede vi hinanden i regionsledelsen i au-
gust. Det viste sig at gå forholdsvis let, for 
glæden og optimismen over igen at kunne 
mødes frit, har været tydelig at mærke, 
både ved klubbesøg og arrangementer i 
årets løb.

Der er klubber i Bjerringbro, Sunds og 
Lemvig med et samlet medlemstal på 83 
(samlet fremgang på 3 medl.) Af de 83 
medlemmer er 19 gift med en Y`s man. 
Det betyder meget for os at være en 
selvstændig bevægelse for kvinder, både 
på landsplan, men ikke mindst interna-
tionalt. Vort ønske er, at andre får øjnene 
op for det.

Selv om regionen ikke er stor, har vi 
formået at gøre en forskel lokalt men 
også ude i verden.
Der er ydet praktisk hjælp ved friluftsgud-
stjeneste, skole/ kirke projekt, fest for 
handicappede mm. Det giver ny energi og 
glæde til klubmedlemmerne, at lave noget 
sammen for at hjælpe andre. Desuden 
bliver vi synlige i lokalområdet.

Vi har sammenlagt doneret ca. 268.000 
kr.  Heraf 34.000 kr. til Det internationale 
projekt: Arbejde blandt udsatte børn i 
Zaporizhia i Ukraine.

70.232 kr. til Regionsprojektet: Danner, 
kvindekrisecenter i Danmark.

De tre Y`s Menette klubber har et godt 
samarbejde med de lokale Y`s Mens klub-
ber (fælles arrangementer, samarbejde 
omkring genbrugsbutikker mm.) Også på 
regions- og distriktsplan er vi glade for 
samarbejdet, da vi er en lille region, for ” 
Sammen kan vi mere”.

Da Y’s Menette, Region Danmark således 
kun har to klubber tilbage, som kan stille 
medlemmer til regionsledelsen, forven-
ter 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

   

              Y´s Men International 

                         Region Danmark
                                                               CVR. Nr. 91 63 15 55

                  Årsrapporten for 2021/22
                                          1. april 2021 til 31. marts 2022

Årsrapporten er fremlagt og 
godkendt på den
ordinære generalforsamling.

                    , den     /      2022

Dirigent
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022
for Y’s Men International – Region Danmark.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser. Vi anser den valgte regn-
skabspraksis for 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.

Indsamlinger - lovlighedserklæring, Indsamlingsnævnet

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved sin underskrift, at indsamlingen er foretaget i 
overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen,
 jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 4.

Foreningen har i det forgangene år foretaget indsamling via foreningens hjemmeside, nyhedsbreve
i lighed med tidligere år

I øvrigt henvises til årsrapportens side 12, som udtrykker indsamlingernes formål, indgående indtægter, 
administrationsomkostninger ved indsamlingerne , samt anvendt til støttede formål

Aars, den 3. juni 2022.

Samlet ledelse/bestyrelse

Jens Byskov Hardi Kristensen
Regionsleder 2021/2022 Regionsskatmester

Erling Birkbak
Regionsleder elect 2021/2022

Henning Thomsen
Regionsleder elect/elect 2021/2022

Arne Holm-Hansen
Past regionsleder 2021/2022
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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 2021 -
31. marts 2022, 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 2022 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. april 2021 – 31. marts 2022 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 forståelse af revisionen
Y´s Men International - Region Danmarks ledelse har i resultatopgørelsen anført budget tal for 2021/22 og 2022/23.
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 fejlinformation, 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, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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. 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, dokumentalsk, bevidste udeladelser,
  vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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• 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 konklusion
  om 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.

• 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.
  Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 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 revisionspåtegning.
  Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

• 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 gives
  et 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 3. juni 2022

Redmark
Godkendt 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 Jens Byskov Regionsleder
Erling Birkbak Regionsleder elect
Henning Thomsen Regionsleder elect elect
Arne Holm-Hansen Past regionsleder

Revision Redmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
Hasseris Bymidte 6
9000 Aalborg

Bankforbindelse Danske Bank

Ledelsesberetning

Regionens opgave er, på et 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 delvis begrænsede i nogle få måneder. 

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.

Indeværende regnskabsår og det kommende regnskabsår er omkostningsmæssigt påvirket af organisationens jubilæum i 
Danmark med 75 år og organisations jubilæum internationalt med 100 år

For det kommende år foreslår regionsledelsen uændret kontingent i forhold 2021/2022statsautoriseret revisor
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RESULTATOPGØRELSE 1. APRIL 2021 - 31. MARTS  2022
REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET

2021/22 2020/21 2021/22 2022/23
Kontingentindtægter 1 1.900.957 2.000.647 1.867.600 1.867.600
Puljen, landsdækkende almennyttige organisationer 79.404 76.033 75.000 75.000
Klubbetaling hjemmeside 46.250 47.750 45.000 45.000
Bogsalg  28.316 1.411 1.500 1.500
Diverse indtægter 2 10.464 14.117 14.000 14.000
Indtægter i alt 2.065.391 2.139.958 2.003.100 2.003.100

Y's Men International, kontingent 734.254 750.779 740.950 740.950
Y's Men Area, kontingent 147.676 158.310 143.956 143.956
Medlemsbidrag, regionskonference/generalforsamling 97.391 102.531 95.700 95.700
Medlemsbidrag, kollektive forsikringer 59.025 62.140 58.000 58.000
Kontingentbårne udgifter i alt 1.038.346 1.073.760 1.038.606 1.038.606
      
Inspiration/kommunikation/workshop 31.850 62.762 150.000 125.000
Træning DGE/DGEE/RSD 12.350 17.445 50.000 50.000
Leder- og inspirationsmøde/træning 43.400 0 50.000 45.000
Regionskonference/generalforsamling 2021 3 183.114 136.118 140.000 150.000
Medlemsbidrag, regionskonference/generalforsamling -102.531 -106.879 -102.531 -97.391
Forsikringer 4 115.541 100.134 110.000 110.000
Medlemsbidrag, kollektive forsikringer -59.025 -62.140 -58.000 -58.000  

Bannere/emblemer, 2 år 30.988 12.645 15.000 15.000
Regionsledelse Transport mv. 78.054 53.140 100.000 80.000
Tjenesteledere Transport mv. 58.043 38.316 100.000 60.000
Distriksguvenører Transport mv. 68.050 36.194 80.000 70.000
Kommunkation/PR 22.400 1.625 30.000 40.000
Ledelse- og rådsmøder incl rejseudg. CEE 48.699 25.431 100.000 75.000
Rejseudgifter regionskonf./konventer 7.791 0 20.000 25.000
Travel Pool udligning 258 0 15.000 5.000
Kontingenter interesse organisationer 10.248 27.190 30.000 12.000
Porto/telefon/internet 19.641 14.500 20.000 20.000
Revision afsat 2021/2022 38.750 38.750 40.000 40.000
Kontor og administrations udgifter 52.321 38.304 65.000 50.000
EDB drift og hjemmeside mv. 5 244.354 183.691 200.000 250.000
Diverse udgifter 6 17.522 5.004 18.000 25.000
Region til region træning i Y's Men Area 0 0 15.000 5.000
Region Danmarks arkiv 2.500 2.500 2.500 2.500
Kompensation fra IHQ aflyst Verdenskonference 2020 0 -105.000 0 0
Afholdte omkostninger, aflyst Verdenskonference 2020 0 29.333 0 0
Afholdte omkostninger, aflyst Regionskonference 2021 0 35.268 0 0
Udgifter vedr. jubilæum 2022 101.887 0 25.000 125.000
Hensat til jubilæumsaktiviteter 2022 -75.000 200.000 -25.000 -125.000
Hensat til Y's Mens udvikling 2022/2023 0 150.000 -120.000 -135.000
Udgifter i alt 1.989.551 2.008.091 2.108.575 2.002.715
Årets resultat 75.840 131.867 -105.475 385

Forslag til resultatdisponering:
Overført til P. W. A. Legacy Fund, IHQ, Geneve 0 105.000
Overført til næste år 75.840 26.867
Disponeret ialt 75.840 131.867

Note
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BALANCE 31. MARTS 2022

Aktiver:   NOTE 31/3 2022 31/3 2021
DKK DKK

Værdipapirer: 
Aktier, 10.000 Kristeligt Dagblad 10.500 10.500
Anlægsaktiver i alt 10.500 10.500

Tilgodehavende kontingent 57.556 5.724
Periodeafgrænsningsposter, øvrige tilgodehavender 48.128 6.164
Tilretning af tilmeldingssystem, konferencer 0 30.000
Andel i resultat "Julekalenderen" 0 74.049
Tilgodehavender i alt 105.684 115.937

Lagerbeholdning, sangbøger, 279 stk 25.000 25.000

Likvide beholdninger 7 5.992.590 4.984.428

Omsætningsaktiver i alt 6.123.274 5.125.365

AKTIVER I ALT 6.133.774 5.135.865

PASSIVER:

Primo 1.613.951 1.587.084
Årets resultat 75.840 131.867
Bidrag til P. W. A. Legacy Fund, IHQ, Geneve 0 -105.000
Egenkapital i alt 1.689.791 1.613.951

1% midler, regionsprojekter 20.000 20.000
Henlæggelse til Y's Mens Udvikling 150.000 150.000
Henlæggelse til jubilæumsaktiviteter 2022 125.000 200.000
Henlæggelse til hjemmeside udvikling mv. 80.826 80.826
Hensatte forpligtigelser i alt 375.826 450.826

1. Extension Support Central-/Østeuropa 794.427 777.448
2. Hjælpekassen 125.000 125.000
Extension support og hjælpekassen i alt 9 919.427 902.448

Skyldige omkostninger mv. 46.140 39.750
Forudmodtaget medlemsbidrag regionskonference/generalforsamling 97.391 102.531
Indbetalt regionskonferenceafgift 225.925 0
Ikke afregnede "Parkerede midler" 8 2.779.274 3.595.768
Gældforpligtigelser i alt 3.148.730 3.738.049

PASSIVER I ALT 6.133.774 6.705.274

Eventualforpligtigelser 10
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Noter til årsregnskabet

Note. REGNSKAB REGNSKAB
2021/22 2020/21

DKK DKK

1 KONTINGENTINDTÆGTER:
August  2021   2.956 x 322  (3.119) 952.154 1.004.318
August  2021  22 x 161  (19) 50% rabat medlemmer 3.542 3.059
Februar  2022  2.924 x 322  (3.076) 941.528 990.472
Februar  2021  23 x 161  (19) 50% rabat medlemmer 3.703 3.059
I øvrigt 30 -261

1.900.957 1.997.849

 
2 DIVERSE INDTÆGTER:

Indgået fra Y's Menetter 5.600 7.150
Tryghedsgruppen bonus 4.864 6.967

10.464 14.117

 
3 REGIONSKONFERENCE/GENERALFORSAMLING Struer Vingsted Silkeborg Vejle

Resultat arrangement 87.415 60.490 -107.082 -53.309
Indtægtsført medlemstilskud i konferenceregnskab 0 0 112.200 93.520

87.415 60.490 5.118 40.211
Generalforsamlingshæfte incl. udsendelse 20.253 11.670 8.833 13.500
Kaffe til generalforsamlingen 19.000 23.520 54.120 58.829
Ophold ledelse, tjenesteledere, DG´ere og gæster 56.446 40.438 71.276 151.329
Andre direkte udgifter 0 0 500 9.925

183.114 136.118 139.847 273.794

4 FORSIKRINGER:
Ansvarsforsikring 5.065 4.107
Bestyrelsesansvarsforsikring 1.960 1.960
Erhvervsforsikring 3.670 3.594
Arbejdsskade  lovpligtig 29.662 27.806
Kollektiv ulykke forsikring 60.556 59.237
Forsikringmægler honorar 10.000 0
Rejseforsikring 4.628 3.430

115.541 100.134

5 EDB drift og hjemmeside mv.
Hjemmeside incl opgradering typo3, Danmarks Kirkelige Mediecenter 135.575 43.738
Drift og support, Collectaz 54.563 51.375
Øvrige ydelser og klippekort, Collectaz 0 56.250
Tilretning af tilmeldingssystem, konferencer 30.000 0
Regnskabsprogram regionens bogføring 12.948 12.715
Teamviever 0 4.351
Øvrige EDB mæssige udgifter 11.268 15.262

244.354 183.691
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Noter til årsregnskabet (fortsat)
REGNSKAB REGNSKAB

2021/22 2020/21
DKK DKK

6 DIVERSE UDGIFTER:
Gave og blomster 4.858 1.459
Bladhold 4.795 0
Kursusudgifter 7.551 3.150
Andre omkostninger 318 395

17.522 5.004

7 BANKINDESTÅENDE:
Danske Bank  nr. 1551 - 311 3922 5.250.400 4.943.937
Danske Bank nr. 3000-0012484437 10.597 9.597
Danske Bank nr. 3000-0011958214 293.214 814
Danske Bank nr. 3000-0013072442 407.425 0
Danske Bank  nr. 9570 - 11803989 30.954 30.080

5.992.590 4.984.428

Heraf Extension Support og Hjælpekassen 919.427 828.493
Heraf parkerede midler 2.779.274 2.112.118
Heraf regionskassen 2.293.889 2.043.817

5.992.590 4.984.428

8 IKKE AFREGNEDE "PARKEREDE MIDLER" 31. MARTS 2022

 PRIMO INDGÅET ADM. OMK AFREGNET ULTIMO
01.04.2021  31.03.2022

Fonde: (afregnes pr kalenderår)
Brotherhood Fund (BF) Frimærker 16.716 49.181 0 -50.837 15.060

Time of Fast (TOF) Faste til fordel for internationale projekter 83.083 219.411 0 -173.481 129.013
Alexander Scholarship Fund (ASF) Uddannelse - KFUM&KFUK 110.739 67.600 0 -24.631 153.708
Endowment Fund (EF) Midler til extension 4.023 16.700 0 -14.419 6.304
Y´s Extension Fund (YES) Midler til extension 85.000 98.325 0 -157.125 26.200
Regionsprojekter:   
Regionsprojekt 2019/2020 300.000 0 0 -250.000 50.000  
Regionsprojekt 2020/2021 1) 937.119  539.840 0 -1.190.755 286.204  
Regionsprojekt 2021/2022 -15.031 1.248.236 0 -120.000 1.113.205  
Regionsprojekt 2022/2023, afholdte annonceudgifter -14.944 0 -14.944
Projekter i Central Østeuropa 115.714 173.924 0 -108.016 181.622
Skattefradragsprojekt 2022, Hjælp Ukraine 0 552.777 -145.352 407.425  
Skattefradragsprojekt 2021 30.080 140.188 -3.157 -167.111 0  
Skattefradragsprojekt 2022 0 36.750 -2.850 0 33.900  
Projekt, P. W. A. Legacy Fund 9.000 4.900 0 0 13.900  
Roll Back Malaria 175 35.400 0 0 35.575  
Momsomk. godtg. 2015/fremtidig projekt 36.310 0 0 -36.310 0
Momsomk. godtg. 2016/fremtidig projekt 67.526 0 0 -12.246 55.280
Momsomk. godtg. 2017/fremtidig projekt 57.951  0 0 0 57.951
Momsomk. godtg. 2018/fremtidig projekt 75.983  0 0 0 75.983  
Momsomk. godtg. 2019/fremtidig projekt 62.478  0 0 0 62.478
Momsomk. godtg. 2020/fremtidig projekt 2) 0  412.536 0 -371.620 40.916
Udvikling, fremme & extension Polen 49.494 0 49.494
I ALT PARKEREDE MIDLER 2.026.360 3.595.768 -20.951 -2.821.903 2.779.274

1)  Heraf indgået kirkekollekt til Regionsprojekter 9.236

2)  Udbetalt ansøgende klubber vedrørende  momskompensation 371.620

10 Eventualforpligtigelser
 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med 
tredjemand frem til udløb, kopimaskine, 9 mdr. 14.333 33.443Side 10 af 13
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Noter til årsregnskabet (fortsat)
9 EXTENSION SUPPORT og HJÆLPEKASSEN: PRIMO INDGÅET UDBETALT ULTIMO

REGION DANMARKS EXTENSION SUPPORT 01.04.2021   31.03.2022

Primo 777.448
Kontingenter - Polen 482 -1.189
Kontingenter - Slovakiet 3.959 -15.133
Kontingenter - Rumænien 6.774 -29.281
Kontingenter - Ungarn 4.340 -16.346
Kontingenter - Bulgarien 4.518 -18.249
Kontingenter - Moldova 1.229 -7.563
Kontingenter - Albanien 0 -1.941
Kontingenter - Kosovo 1.144 -4.689
Kontingenter i alt 22.446 -94.391
Julekalenderen 91.645
Solidaritets Support 8.672
Indgået fra klubber 38.700
Tilskud fra Area (Grants Funds) 100.000
Andre extension udgifter:
Slovakiet -14.272
Ungarn -14.666
Bulgarien -11.653
Albanien -39.098
World Convention 2020 9.356
DG træning, Wien, Østrig, 2 stk. seminarer -52.428
Fællesomkostninger i øvrigt -27.332
EXTENSION SUPPORT  I ALT 777.448 261.463 -244.484 794.427

HJÆLPEKASSEN
Primo 125.000
Indgåede midler 48.556
Udbetalt støtte -48.556
HJÆLPEKASSEN I ALT 125.000 48.556 -48.556 125.000

EXTENSION SUPPORT OG HJÆLPEKASSEN I ALT 902.448 310.019 -293.040 919.427

KONTINGENTBEREGNING
2022/23 2021/22 2020/21 2019/20

DKK DKK DKK DKK

Regionskontingent 303,00             303,00            300,00             297,75             
Area kontingent 46,00               46,00               46,00               53,25               
International kontingent 242,00             242,00            245,00             245,00             
Kollektive forsikringer 20,00               20,00               20,00               20,00               
Medlemsbidrag til regionskonference/generalforsamling 33,00               33,00               33,00               28,00               
Kontingent i alt pr. medlem pr. år 644,00             644,00            644,00             644,00             

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

Antal medlemmer - budgetteret (danske) 2.900 3.100 3.200 3.300
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Indsamlingsregnskab jfr indsamlingstilladelse 21-72-00612 

Indsamlingsformål
De indsamlede midler anvendes til Y's Mens Region Danmarks hjælpearbejde og projekter til fordel for udsatte mennesker i Danmark 

og rundt om i verden samt ofre for konflikter og naturkatastrofer

Beretning vedrørende årets indsamlinger: Formål:

Fonde: (afregnes pr kalenderår) 
Brotherhood Fund (BF) Frimærker Understøtte international udveksling mellem Y's Men fra forskellige 

dele af verden

Time of Fast (TOF) Faste til fordel for internationale projekter TOF-projekter skal være til hjælp for socialt udsatte, ramte efter 

naturkatastrofer eller krige, eller andre gode formål så som

 som sundhedsforbedring, forebyggelse af sygdom eller sætte

 mennesker i stand til at blive selvhjulpne.

Alexander Scholarship Fund (ASF) Uddannelse - KFUM&KFUK Er at støtte lederuddannelse af frivillige og ansatte i KFUM og KFUK i 

Danmark og KFUM’s Idrætsforbund

Endowment Fund (EF) Midler til extension At styrke og udvikle Y’s Men’s Bevægelsen

Y´s Extension Fund (YES) Midler til extension At understøtte extension ved medlemstilgang i hele verden

Regionsprojekt 2021/2022 Make Them Smile Kenya er et spændende børnehjælpsprojekt syd for

Mombasa i Kenya. Den primære målgruppe er udsatte børn, som bor 

på gaden i Mombasa.

Ny Wefood butik i Aalborg, som skal være med til at bekæmpe 

madspild i Danmark

Projekter i Central Østeuropa Lægehjælp Bulgarien, projektet handler om at hjælpe syge mennesker 

 i isolerede fattige og utilgængelige områder i Bulgarien.

Projekt YMCA Garden, opbygge en større køkkenhave med forskellige

buske, grøntsager og frugttræer. Mennesker som har brug for hjælp

til et måltid mad

Skattefradragsprojekt 2021, Hjælp Ukraine Nødhjælp til udsatte i forbindelse med krigen i Ukraine

Skattefradragsprojekt 2021 I 2022 skal KFUM og KFUK være værter for YMCA World 

Council (Verdensrådsmøde) ... skal hjælpe KFUM og KFUK med at 

blive DE bedste værter for verden

Skattefradragsprojekt 2022 Hjælp KFUM i Slovakiet med at træne ledere og kommende ledere i at 

organisere/udvikle landets ungdom og til at tage medansvar herfor

Projekt, P. W. A. Legacy Fund Kontorer til Y's Mens International, Geneve

Roll Back Malaria Malaria er en dødelig parasitsygdom, som overføres ved 

stik af smittebærende myg.

 OPLYSNINGER OM INDSAMLEDE MIDLER 31. MARTS 2022

 PRIMO INDGÅET ADM. OMK AFREGNET ULTIMO
01.04.2021  31.03.2022

Fonde: (afregnes pr kalenderår)
Brotherhood Fund (BF) Frimærker 16.716 49.181 0 -50.837 15.060
Time of Fast (TOF) Faste til fordel for internationale projekter 83.083 219.411 0 -173.481 129.013
Alexander Scholarship Fund (ASF) Uddannelse - KFUM&KFUK 110.739 67.600 0 -24.631 153.708
Endowment Fund (EF) Midler til extension 4.023 16.700 0 -14.419 6.304
Y´s Extension Fund (YES) Midler til extension 85.000 98.325 0 -157.125 26.200

 
Regionsprojekter:  
Regionsprojekt 2019/2020 300.000 0 0 -250.000 50.000
Regionsprojekt 2020/2021 1) 937.119  539.840 0 -1.190.755 286.204
Regionsprojekt 2021/2022 -15.031 1.248.236 0 -120.000 1.113.205
Regionsprojekt 2022/2023, afholdte annonceudgifter -14.944 0 -14.944
Projekter i Central Østeuropa 115.714 173.924 0 -108.016 181.622
Skattefradragsprojekt 2022, Hjælp Ukraine 0 552.777 -145.352 407.425
Skattefradragsprojekt 2021 30.080 140.188 -3.157 -167.111 0
Skattefradragsprojekt 2022 0 36.750 -2.850 0 33.900
Projekt, P. W. A. Legacy Fund 9.000 4.900 0 0 13.900
Roll Back Malaria 175 35.400 0 0 35.575

INDSAMLINGSREGNSKAB I ALT 1.676.618 3.183.232 -20.951 -2.401.727 2.437.172
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Indsamlingsregnskab jfr indsamlingstilladelse 21-72-00612 

Indsamlingsformål
De indsamlede midler anvendes til Y's Mens Region Danmarks hjælpearbejde og projekter til fordel for udsatte mennesker i Danmark 

og rundt om i verden samt ofre for konflikter og naturkatastrofer

Beretning vedrørende årets indsamlinger: Formål:

Fonde: (afregnes pr kalenderår) 
Brotherhood Fund (BF) Frimærker Understøtte international udveksling mellem Y's Men fra forskellige 

dele af verden

Time of Fast (TOF) Faste til fordel for internationale projekter TOF-projekter skal være til hjælp for socialt udsatte, ramte efter 

naturkatastrofer eller krige, eller andre gode formål så som

 som sundhedsforbedring, forebyggelse af sygdom eller sætte

 mennesker i stand til at blive selvhjulpne.

Alexander Scholarship Fund (ASF) Uddannelse - KFUM&KFUK Er at støtte lederuddannelse af frivillige og ansatte i KFUM og KFUK i 

Danmark og KFUM’s Idrætsforbund

Endowment Fund (EF) Midler til extension At styrke og udvikle Y’s Men’s Bevægelsen

Y´s Extension Fund (YES) Midler til extension At understøtte extension ved medlemstilgang i hele verden

Regionsprojekt 2021/2022 Make Them Smile Kenya er et spændende børnehjælpsprojekt syd for

Mombasa i Kenya. Den primære målgruppe er udsatte børn, som bor 

på gaden i Mombasa.

Ny Wefood butik i Aalborg, som skal være med til at bekæmpe 

madspild i Danmark

Projekter i Central Østeuropa Lægehjælp Bulgarien, projektet handler om at hjælpe syge mennesker 

 i isolerede fattige og utilgængelige områder i Bulgarien.

Projekt YMCA Garden, opbygge en større køkkenhave med forskellige

buske, grøntsager og frugttræer. Mennesker som har brug for hjælp

til et måltid mad

Skattefradragsprojekt 2021, Hjælp Ukraine Nødhjælp til udsatte i forbindelse med krigen i Ukraine

Skattefradragsprojekt 2021 I 2022 skal KFUM og KFUK være værter for YMCA World 

Council (Verdensrådsmøde) ... skal hjælpe KFUM og KFUK med at 

blive DE bedste værter for verden

Skattefradragsprojekt 2022 Hjælp KFUM i Slovakiet med at træne ledere og kommende ledere i at 

organisere/udvikle landets ungdom og til at tage medansvar herfor

Projekt, P. W. A. Legacy Fund Kontorer til Y's Mens International, Geneve

Roll Back Malaria Malaria er en dødelig parasitsygdom, som overføres ved 

stik af smittebærende myg.

 OPLYSNINGER OM INDSAMLEDE MIDLER 31. MARTS 2022

 PRIMO INDGÅET ADM. OMK AFREGNET ULTIMO
01.04.2021  31.03.2022

Fonde: (afregnes pr kalenderår)
Brotherhood Fund (BF) Frimærker 16.716 49.181 0 -50.837 15.060
Time of Fast (TOF) Faste til fordel for internationale projekter 83.083 219.411 0 -173.481 129.013
Alexander Scholarship Fund (ASF) Uddannelse - KFUM&KFUK 110.739 67.600 0 -24.631 153.708
Endowment Fund (EF) Midler til extension 4.023 16.700 0 -14.419 6.304
Y´s Extension Fund (YES) Midler til extension 85.000 98.325 0 -157.125 26.200

 
Regionsprojekter:  
Regionsprojekt 2019/2020 300.000 0 0 -250.000 50.000
Regionsprojekt 2020/2021 1) 937.119  539.840 0 -1.190.755 286.204
Regionsprojekt 2021/2022 -15.031 1.248.236 0 -120.000 1.113.205
Regionsprojekt 2022/2023, afholdte annonceudgifter -14.944 0 -14.944
Projekter i Central Østeuropa 115.714 173.924 0 -108.016 181.622
Skattefradragsprojekt 2022, Hjælp Ukraine 0 552.777 -145.352 407.425
Skattefradragsprojekt 2021 30.080 140.188 -3.157 -167.111 0
Skattefradragsprojekt 2022 0 36.750 -2.850 0 33.900
Projekt, P. W. A. Legacy Fund 9.000 4.900 0 0 13.900
Roll Back Malaria 175 35.400 0 0 35.575

INDSAMLINGSREGNSKAB I ALT 1.676.618 3.183.232 -20.951 -2.401.727 2.437.172

Side 12 af 13



side 42 Generalforsamling 2022 i  AalborgGeneralforsamling 2022 i  Aalborg

Y´s Men International - Region Danmark

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 2021 til 31.marts 2022.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule-
ringer 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 2022/2023

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

s

Donér allerede i dag.
Hjælp KFUM i Slovakiet med at træne 
ledere og kommende ledere i at 
organisere/udvikle landets ungdom 
og til at tage medansvar for deres 
usdvikling.

Jubilæums- 
skattefradragsprojekt 
2022

Et samarbejde 
mellem 
KFUM i Slovakiet, 
Y’s Men’s Club 
Liptovsky Mikulas 
og Y’s Men Region 
Danmark. 

Slovakia




