REFERAT GENERALFORSAMLING 2019

Y’s Men International

Region Danmark
.... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret

Y’S MEN INTERNATIONAL Region Danmark
Generalforsamlingsreferat 2019
1. Åbning af generalforsamlingen v/ Regionslederen.
RD Birthe Kragh Sørensen åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til alle fremmødte Y’s Men, Y’s
Menetter og ikke mindst til klubmedlemmer fra Østeuropa. Særligt velkommen til viceborgmester Søren
Kristensen, Silkeborg.
Hele forsamlingen mindedes med 1 minuts stilhed de medlemmer, der er gået bort i det forløbne år.
2) Valg af dirigent.
Erik Breum, Sønderborg Y’s Men’s Club blev af regionsledelsen foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten
kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Dirigenten foreslog at dagsordenens pkt. 5 blev opdelt således:
5) Regionslederens beretning v/ RD Birthe Kragh Sørensen
5a) Information fra International Council og Area Council v/ IPE Poul-Henrik Hove Jakobsen og APE Ulrik
Lauridsen
Der var ingen indvendinger mod forslaget.

3) Valg af 2 referenter.
Sven Chr. Lunde, Silkeborg Y’s Men’s Club
Søren Winther Sørensen, Alderslyst Y’s Men’s Club
- Blev foreslået og valgt.

4) Valg af 8 stemmetællere.
De af regionsledelsen foreslåede 8 blev valgt.

5) Regionslederens beretning.
Regionslederen uddybede sin skriftlige beretning:
Der har i årets løb været mange jubilæer 50 og 60 år, og da mange af de medlemmer, der var med til
chartring, stadig er medlemmer, er vores gennemsnitsalder steget næsten lige så meget, og de fleste er stadig
aktive medlemmer, men knap så fysisk udfarende, og der kommer da heldigvis også nye til.
I årets løb har vi desværre måttet sige farvel til 2 klubber Skagen og Stevns, og mindst 2 klubber arbejder på
at blive til en, så der er vældig brug for nye medlemmer, enten i nye klubber eller i eksisterende klubber, hvad
med at starte en ”ungdoms afdeling” i din klub?
Internationalt er vi ikke altid enige – men vi må gøre vores indflydelse gældende.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
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5a) Information fra International Council og Area Council.
Poul Henning Løwendahl havde måttet melde afbud, og orienteringen fra Area Council blev givet af APE Ulrik
Lauridsen, der takkede for valget som ICM og dermed også om 2 uger AP for Europa.
Temaet for det kommende år bliver ”smil og fællesskab går hånd i hånd”. Smilet er indgangen til en god dialog
og trivsel, og det er meget vigtigt, især for klubberne i Østeuropa, Rusland og Baltikum, hvor klubfællesskabet
ikke er prioriteret særlig højt. Internationalt er vi i det kommende år 3 personer fra Danmark, som kan være
med til at markere, at Europa ikke kan rokkes i vor grundvold.
IPE Poul Henrik Hove-Jacobsen orienterede fra International Council, og takkede for valget af ham som IP, og
han vil præge arbejdet på baggrund af europæisk kultur. Vi kan ikke forhindre at der kommer forslag som vi
ikke kan lide, men vi kan argumentere imod. Udtrykte betænkelighed ved at indføre sanktioner, og gav udtryk
for at forslaget om ændringer i grundlaget ”På basis af Jesu Kristi lære” ser ud til at være trukket tilbage.
I anledning af 100-års jubilæet planlægges et hædringsprojekt (Legacy-projektet) for vores grundlægger Paul
William Alexander, bl.a. med køb af det hus, PWA har boet i, og indrette det til et socialcenter, der skal drives
af YMCA i Toledo. YMCA i Toledo vil etablere en Y’s Men’s Club til at stå bag det.
Ønsker at fastholde Geneve som Internationalt hovedkontor, gerne ved investering i en kontorlejlighed, og så
muligheder herfor via overskydende midler fra Legacy-projektet.
6) Tjenesteledernes beretning.
RSF Axel F. A. Hansen opfordrede kraftigt til at klubber inden 1/7 2019 får indberettet hvem der i det
kommende år sidder i de respektive præsidier, samt sikrer at det korrekte antal medlemmer i de enkelte
klubber er korrekt registreret.

7) Beretning fra Y´s Menetter og andre samarbejdspartnere.
RD Y’s Menetterne Marie Jørgensen kunne fortælle at de har 8 klubber og 151 medlemmer

8) Behandling af indkomne forslag.
a) Beslutningsforslag fra Silkeborg Y’s Men’s Club vedr. værdigrundlaget Bilag til dagsorden for
generalforsamlingen.
Ad pkt. 8 – Indkomne forslag:
Silkeborg Y’s Men’s Club fremsætter følgende beslutningsforslag:
Generalforsamlingen udtrykker stor bekymring over de tiltag, der pågår i den Internationale Ledelse (IEO,
International Council, Task Force Groups) for at ændre det kristne værdigrundlag i og formålsbestemmelsen
for Y’s Men International til at være et muligt tilvalg (option) eller til at udtrykke, at bevægelsen ikke har et
religiøs / kristent prædikat, og Regionsledelsen meddeler dette til International Council og Area Council inden
udgangen af dette klubår samtidig med, at Regionsledelsen drager omsorg for, at der ikke overføres
økonomiske midler til Internationale projekter og fonde, som administreres af den Internationale ledelse
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(International Council, IEO, IHQ, m.v.) før end International Council har truffet bindende beslutning om, at alle
disse tiltag er opgivet, arbejdstemaer er slettet og tilknyttede arbejdsgrupper (Task Force) er lukket.
(supplerende oplysninger og begrundelser i bilag)–
I begrundelse for forslaget fremførte Jørgen Kallesen som forslagsstiller for Silkeborg Y’Men’s Club:
- Ønsker bevarelse af Y’s Men som en bevægelse
- Ønsker ikke en humanitær organisation
- Bekymret for planerne i IEO og Task Force
- Meningsløst at donere til en organisation som man ikke sympatiserer med
Tilbageholdelse af økonomiske midler til internationale projekter og fonde er ikke en sanktion, men et rygstød
for de personer der skal repræsentere os.
Herefter fulgte en længere drøftelse for og imod forslaget.

Herunder fremkom der et Ændringsforslag – udtalelse fra Vejle 2:
Generalforsamlingen i Y’s Men Region Danmark henstiller til den internationale ledelse i YMI (IEO,
International Counsil, TASK FORCE GROUPS), at bevægelsens værdigrundlag, formålsbestemmelser og
målsætninger fastholdes i overensstemmelse med bevægelsens nuværende internationalt godkendte love og
vedtægter.
Generalforsamlingen er bekymret over tendenser og tiltag til fx at stille Regioner og AREA’ frit til at vælge
indholdet af værdigrundlag ved fx at udelade ordene ”på basis af Jesu Kristi lære”, og fx at søge at undgå, at
bevægelsen kan opfattes baseret på kristne værdier.
Generalforsamlingen udtrykker bekymring og en begrundet frygt for en sprængning eller ødelæggelse af
bevægelsen, som ikke på nogen måde kan være ønskelig.

Generalforsamlingen besluttede at sende det indkomne forslag til afstemning og derefter ændringsforslaget –
udtalelsen fra Vejle 2.
Resultatet af afstemning om forslaget fra Silkeborg Y’s Men’s Club:
Afgivne stemmer: 437
Ja:
119
Nej:
312
Blanke:
6
Afstemningsresultatet betød at forslaget faldt og herefter ny afstemning om ændringsforslag – udtalelse fra
Vejle 2
Afgivne stemmer: 387
Ja:
362
Nej:
23
Blanke:
2
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9) Regionsskatmesterens aflæggelse af årsregnskabet for 2018-2019.
RT Hardi Kristensen henviste til det trykte regnskab, der er godkendt af regionsledelse og regionsråd samt
revisor. HK kommenterede diverse regnskabsposter, og nævnte at udgifter til Regionskonferencen vil blive
styret strammere fremover.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

10) Regionsskatmesterens fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for 2019-2020.
RT Hardi Kristensen gennemgik og kommenterede det udsendte budget med forslag om uændret kontingent,
644 kr. pr. medlem.
Budget og kontingentforslag blev godkendt af generalforsamlingen.

11) Fremlæggelse af budget for Verdenskonvent 2020 incl. Regionskonference og Youth-Convention til
godkendelse med Region Danmark som økonomisk ansvarlig.
Konventudvalgets forslag til budget for Verdenskonventet 2020 incl. regionskonference og Youth-Convent
fremlægges med Regionsrådets indstilling til godkendelse, med Region Danmark som ansvarlig for
Conventets gennemførelse og finansiering.
RDE Bjarne Hyldgård præsenterede budgettet og supplerede med oplysninger om grundlaget for det
fremlagte budget.
Der udspandt sig nogen debat om det rimelige i at Regionen skal være økonomisk ansvarlig for
Verdenskonventet, herunder at der i så fald burde være indarbejdet en buffer i budgettet.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen med stort flertal.

12) Bekræftelse af valget af regionsleder for 2019-2020.
Nuværende RDE Bjarne Hyldgård, Give Y´s Men´s Club indtræder som Regionsleder (RD) for 2019-2020.

13) Bekræftelse af valget af regionsleder-elect for 2019-2020.
Nuværende RDEE Arne Holm-Hansen, Rougsø-Sønderhald Y´s Men´s Club indtræder som Regionsleder Elect
(RDE) for 2019-2020.
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14) Valg af regionsleder elect-elect for 2019-2020.
Aulum Y’s Men’s Club indstiller Jens Byskov som kandidat til RDEE-posten 2019-20.
Jens Byskov blev valgt som RDEE.

15) Valg af revisor og revisorsuppleant for 2019-2020.
Regionsledelsen foreslår genvalg af Jens-Erik Ager, Herning Y’s Men’s Club til revisor for klubåret 2019-20
Posten som revisorsuppleant er vakant.
Jens-Erik Ager blev genvalgt.
Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant.

16) Godkendelse af, at regionskonferencen 2020 afholdes som en integreret del af Verdenskonferencen
2020 i Odense den 13. – 16. august 2020, med generalforsamling den 15. august 2020.
Efter aftale med International Council afholdes International Convention og Regionskonference i Odense
den 13. – 16. august 2020. De fynske Y’s Men’s klubber står for planlægning og gennemførelse.
Forslaget blev godkendt.

17) Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer.
Struer, Vinderup, Kilen og Lemvig Y’s Men’s klubber ansøger om at arrangere og afholde regionskonference
i Struer Energi Park den 19. – 20. juni 2021.
Dette blev godkendt. Konferencen afholdes i tilknytning til Areakonventet.

18) RDE præsenterer mål og planer for Region Danmarks fremtid, herunder regionsprojekter for 2019-2020.
RDE Bjarne Hyldgårds trykte præsentation under mottoet ”Mit medmenneske. Min udfordring, min opgave,
mit ansvar” blev suppleret bl.a. med en opfordring til større åbenhed i klubberne for nye mødeformer, der
måske i højere grad kan appellere til dem, der kan bringe gennemsnitsalderen i klubberne ned.
Der blev givet en flot præsentation af det kommende års projekter.
Hovedregionsprojektet for 2019-20 er ”Nye veje ud af ensomheden”, der gennemføres af KFUM’s Sociale
Arbejde og forventes støttet med 1,1 mio. kr. Derudover forventes regionsprojektet ”Skole i Gorma, DR.
Congo” støttet med 0,3 mio. kr.
CEE-projektet i Bulgarien skal forbedre forholdene for de børn, der skal forlade børnehjemmet som 18-årige.
Skattefradragsprojektet støtter udbygning af et KFUM-center i Moldova.
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19) Eventuelt.
Bent Dyrvig (Skjern Å): Hvad sker der med Regionsprojekterne efter vi har afsluttet dem? Vi savner
tilbagemeldinger.
Rosa Væggemose, Valby Y’s Men’s Club: Overvejer fusion af 2 klubber i Hovedstadsområdet. Opfordrede til at
invitere flygtninge og indvandrere ind i klubben.
Søren Nielsen (Vejle): Tak for opbakning til signalet til det internationale.
Jens Nielsen (Vejle): Regionsprojekt i Rumænien mangler fortsat 40.000 kr.
Henning Nørgaard (Herning): Inge Norlings projekt ”Fred og forsoning” har haft stor betydning. Der er stadig
god gang i projektet – og det må gerne stadig huskes.
--------------------------O---------------------------Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Birthe Kragh Sørensen takkede Erik Breum for mange års god ledelse af generalforsamlingen og kvitterede
med optagelse i ”Den Gyldne Bog”.

Referat v/Søren Winther Sørensen og Sven Chr. Lunde

Regionsleder 2018-19

_________________________
Birthe Kragh Sørensen

Dirigent

_________________________
Erik Breum
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