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Kære Y´s Men og Y´s Menetter i Region Danmark
Velkommen til et nyt klubår

Fremtiden starter nu

Vedkommen til klubåret 2021-2022, et år vi
alle forventer os meget af, efter en periode
med nedlukning, restriktioner og aflysning
på aflysning grundet Corona pandemien.
En tid, vi forhåbentlig er ved at være på
den anden side af. Så samvær, fællesskab,
kammeratskabet, samt et af de nye begreber fælles skabelse, igen kan blive nøgleordene.

Forhåbentlig vender vi nu tilbage til normale
tilstande, og skal have klubben og klublivet
sat i bevægelse, vær venligst opmærksom
på at få alle med, så vi ikke taber medlemmer ved den lange stilstands periode. Udnyt
situationen til at diskuterer om noget kunne
gøres anderledes.
Værktøjskassen er fyldt op på
https://www.ysmen.dk i finder det under
Medlemsinfo Tænketanken-inspiration.

Y’s Men gennem 100 år
2022 kan med rette kaldes et jubilæumsår. I maj 1922 blev grundstenen lagt til Y’s
Men International. Så i 2022 er det 100 år
siden alt det vi kender tog sin begyndelse.
25 år senere den 3. juni 1947 blev Aalborg
Y’s Men’s Club chartret, i dag kaldet Aalborg
Y’s Men’s Club Aalborghus. Hvilket betyder
at det er 75 år siden den første danske Y’s
Men’s klub så dagens lys, og dannede grobund for det vi er i dag.

Hvert år sit tema
Jeg vil bede alle klubber om at følge anbefalingerne fra jubilæumsudvalget ved på en
eller anden måde at være med til at fejre
jubilæet, samt tage årets tema DEL: Viden,
kunnen, Erfaringer, Oplevelser, Omsorg- Del
ud! til jer. Formålet er at gøre vores organisation stærkere og gerne kendt i det samfund vi virker og lever i, ikke mindst hvor vi
skal finde vore kommende medlemmer. Et
emne vi også skal tage alvorligt, da dalende
medlemstal desværre er en kendsgerning.
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Jubilæumslogoet kan hentes på hjemmesiden:
https://www.ysmen.dk/om-ys-men/ysmens-logo-og-motto
Y’sly hilsen og ønsket om et godt klubår.
Regionsleder
Jens Byskov

REGIONSLEDELSE / RD-GRUPPE
RD - REGIONSLEDER
Jens Byskov

Aulum Y’s Men’s Club
Lyngskrænten 2, 7540 Haderup
+45 29 67 79 49
Jens_Byskov@mail.dk - rde@ysmen.dk

RDE - REGIONSLEDER elect
Erling Birkbak

Brædstrup Y’s Men’s Club
Toftegårdsparken 8, 8653 Them
+45 25 44 40 88
birkbak@kfumspejderne.dk - rdee@ysmen.dk

RDEE- REGIONSLEDER elect elect
Henning Thomsen

Aalborg Y’s Men’s Club Budolfi
Agnetevej 5, 9000 Aalborg
+45 98 16 08 43 / +45 53 70 78 16
hennthomsen@gmail.com

PRD - PAST REGIONSLEDER
Arne Holm-Hansen

Rougsø - Sønderhald Y’s Men’s Club
Ndr. Fælledvej 45, 8963 Auning
+45 30 49 89 44
arne.holm-hansen@hotmail.com - rd@ysmen.dk
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SEKRETARIATET
RSA - REGIONSSEKRETÆR ADMINISTRATIV
Arne Braüner
Alderslyst Y’s Men’s Club
Hedebyvej 29, 8600 Silkeborg
+45 86 82 35 87 / +45 40 28 08 78
abr@mail.dk - sekretaer@ysmen.dk

RSF - REGIONSSEKRETÆR IT &
MEDLEMSADMINISTRATION
Axel F. A. Hansen
Tørning Len Y’s Men’s Club
Langelinie 14, 6520 Toftlund
+45 26 57 75 77
axel.f.a.hansen@gmail.com - info@ysmen.dk

RT - REGIONSSKATMESTER
Hardi Kristensen
Kimbrernes Y’s Men’s Club, Aars
Thorsholmvej 10, Haubro, 9600 Aars
+45 22 42 09 89
ihkthorsholm@mail.tele.dk - skatmester@ysmen.dk
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DISTRIKTSGUVERNØR - REGIONSRÅD
DG - NORDJYLLAND - medlem af regionsrådet
Jens Bæk
Aalborg III Y’s Men’s Club
Hjordalsvej 45, 9530 Støvring
+45 98920850 / + 45 71707540
jensbaek@live.dk

DG - HIMMERLAND - medlem af regionsrådet
Anders Andersen
Østhimmerland Y’s Men’s Club
Polshøjvej 25, 9260 Gistrup
+45 98333332 / +45 42184039
fam.a@post.tele.dk

DG LIMFJORD - medlem af regionsrådet
Karen Margrethe Diget
Limfjord Y’s Men’s Club
Belisvej 10, 7900 Nykøbing M
+45 52308154
kmdiget@gmail.com

DG RANDERS-DJURSLAND - medlem af regionsrådet
Christen Christoffersen
Rønde Y’s Men’s Club
Ternevej 8, 8410 Rønde
+45 30472575
birtechristen@gmail.com
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DISTRIKTSGUVERNØR - REGIONSRÅD
DG STORAA - medlem af regionsrådet
Jens Kongsgaard
Præstbjerg Y’s Men’s Club
Vads Dal 9, 6973 Ørnhøj
+45 97386423 / +45 24659980
kongsgaard@privat.tele.dk

DG MIDTJYLLAND - medlem af regionsrådet
Arne Braüner
Alderslyst Y’s Men’s Club
Hedebybej 29, 8600 Sikeborg
+45 86823587 / +45 40280878
abr@mail.dk

DG ØSTJYLLAND - medlem af regionsrådet
Jan Danielsen
Aarhus Y’s Men’s Club, Nordstjernen
Vestergårdsparken 23, 8361 Hasselager
+45 97971297 / +45 20515556
jbd@hotmail.dk

DG MIDT OG VEST - medlem af regionsrådet
Aage Mølby
Billund Y’s Men’s Club
Gammelbyvej 13, Langelund, 7323 Give
+45 75 33 10 07 / +45 22 36 83 45
331007lang@gmail.com
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DISTRIKTSGUVERNØR - REGIONSRÅD
DG SYDØSTJYLLAND - medlem af regionsrådet
Carsten Bai
Vitus Bering Y’s Men’s Club
Østerhøjsvej 9, Egebjerg, 8700 Horsens
+45 730328455
carsten.bai@gmail.com

DGE SYDJYLLAND - medlem af regionsrådet
Mette-Lise Skov Bennedsgaard
Kolding 1 Y’s Men’s Club
Rugmarken 5, 6000 Kolding
+45 75565188/ +45 20648121
mlsb@stofanet.dk

DG SYDJYLLAND - ikke medlem af regionsrådet
Christian Stensgård
Lunderskov Y’s Men’s Club
Nygade 4, 6621 Gesten
+45 40 18 45 22
bcst@mail.dk

DG GRÆNSELANDET - medlem af regionsrådet
Regnar Nielsen
Løgumkloster Y’s Men’s Club
Lindevej 18, Bedsted, 6240 Løgumkloster
+45 74777478 / +45 40387478
regnarn@bbsyd.dk
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DISTRIKTSGUVERNØR - REGIONSRÅD
DG FYN - medlem af regionsrådet
Ole Christian Olsen
Middelfart Y’s Men’s Club
Stribgårdvej 45, Strib, 5500 Middelfart
+45 22 22 62 25
oco@stribnet.dk

DG TRELLEBORG STORSTRØMMEN
-medlem af regionsrådet
Eva Larsen
Slagelse Y’s Men’s Club
Slotsalleen 5, 4200 Slagelse
+45 58535794 / +45 24442209
steen.eva@stofanet.dk

DG NORDSJÆLLAND - medlem af regionsrådet
Jens Larsen
Birkerød Y’s Men’s Club
Præstevangen 3B, 14, 3460 Birkerød
+45 45815006 / +45 50465900
Jens-L@FDF.dk
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DISTRICTS GUVERNOR - REGIONAL COUNCIL
DG SLOVAKIA - member of regional council
Anna Rasiova
Y’s Men Club Liptovsky Mikulas
Rachmaninovo Námestie 1, 03101 Liptovsky Mikulas
905839681
a.rasiova@imafex.sk

DG HUNGARY - member of regional council
Katalin Baráth
Y’s Men’s Club Savaria of Szombathely
Irottko u. 3.+3620, 9700 Szombathely
+36 20 7753955
bkata1@yahoo.com

DG RUMANIA - member of regional council
Lamiita Stamate
Brassov Y’s Men’s Club
Str. B.P.Hasdeu nr. 2 bl.15 sc. B ap. 15, Brasov
40722370159		
lamiitastamate@yahoo.com

DG BULGARIA - member of regional council
Dimiter Mihaylovich Tomov
Sofia Central Y’s Men’s Club
Ovcha Kupel, bl. 409 A, ent.A,ap24, Sofia
+359 89 94 53 15 / +359 88 24 02 341
mitco5@abv.bg
side 9

TJENESTELEDERE (RSD)
RDS for følgende fonde, ASF, YES, EF og den ”The
Golden Book”.
Torben Kristensen
Viborg Y’s Men’s Club
Pebermyntevej 49, 8800 Viborg
+45 2240 5098
asf@ysmen.dk - t.kristensen@get2net.dk
Som RSD vil jeg ved et klubbesøg, prøve at give jer et kendskab til disse fonde og den
betydning det har at, i støtter dem.
ASF (Alexander Scholarship Fund) formål er. Give kendskab til KFUM´s formål og støtte
ledertræning.
YES (Y´s Extension Support Programmet) formål er. Hjælpe med at starte Y´s Men´s
klubber i nye lande.
EF (Endowment Fund) består af 2 fonde. En til udvikling Y´s Men`s bevægelsen og den
anden som bl.a. har til formål øge kendskabet til ”The Golden Book” , som RSD, at hjælpe
med optagelsen i denne.

RSD - BF- Brotherhood Found ( Frimærker)
Erik Sangild
Hillerød Y’s Men’s Club
Ternevej 9, 3300 Frederiksværk
+45 4095 6909
sangild@vip.cybercity.dk – bf.dk@ymen.dk
Ved et besøg af mig som RSD til f.eks. møder med distrikternes BF-ansvarlige, vil jeg gennemgå regler og metoder, så I kan holde gnisten oppe ang. klipning af mærker, så vi kan
tjene så meget, at vi kan opfylde vore mål, så Y’s Men kan rejse ud.
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TJENESTELEDERE (RSD) - udvalg og info
RSD - Broderklubber & World Outlook
Villy Mølgaard
Aalborg 3 Y’s Men’s Club
Jernbanegade 17, 1, 9000 Aalborg
+45 4046 8323
broderklubber@ymen.dk – connyogvilly@gmail.com
Ved at få besøg af mig, får klubben inspiration og viden om broderklubber: Hvordan får vi
en? Hvilke forpligtigelser følger der med? Hvilke fordele og ulemper, er der ved at etablere
kontakt til danske / udenlandske klubber.

RSD - Kontakt til KFUM & KFUK og K-Familien
Nis Madsen Thaysen
Alssund Y’s Men’s Club
Mysundevej 9, 6400 Sønderborg
+45 2330 3265
nis.thaysen@mail.dk
Fællesskaber og samarbejde, - K-familien og andre samarbejdspartnere.
Vi kommer gerne ud i klubber og distrikter.
Her giver vi Jer viden og inspiration om emnet ”fællesskaber og samarbejde - K familien
og andre samarbejdspartner.

RSD - Time of Fast
Arne Jørgensen
Hardernes Y’s Men’s Club Holstebro
Heimdalsparken 68, 2. tv, 7500 Holstebro
+45 26 19 32 84
arne@arnej58.dk
Jeg vil gerne udbrede kendskabet til hvad TOF-indsamlingen er. Om de globale projekter som støttes af midler fra TOF, opmuntre jer til at iværksætte og gennemføre lokale
TOF-indsamlinger.
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TJENESTELEDERE (RSD) - udvalg og info
RSD for Inspirationsudvalget
Lisbeth Kattenhøj
Vitus Bering Y’s Men’s Club
Mirabellehegnet 45, 8700 Horsens
+45 30 38 73 88
lkattenhoj@yahoo.dk
Som formand for Inspirationsudvalget har jeg fornøjelsen af at koordinere indsatsen
fra de udvalgsmedlemmer og inspiratorer, jeg arbejder sammen med i Inspirationsudvalget. Vi er et team - så tag fat i den enkelte ” inspirator” eller kontakt mig, såfremt I i
klubben vil have hjælp til at skabe bevægelse.
Inspirationsudvalget og alle vores ” inspiratorer” står klar til at hjælpe med at få skabt
” Bevægelse i Bevægelsen”. Med udgangspunkt i Tænketankens oplæg kommer vi gerne på besøg til en klubaften eller et distriktsarrangement. Her hjælper vi med at få sat
gang i dialogen om, hvad der skal til for, at Y’s men kan fremstå som en attraktiv bevægelse i jeres lokalområde. Vi kommer som katalysatorer og følger gerne op på de tiltag, I
bliver enige om at sætte i gang.

Udvalg

Lisbeth Kattenhøj, Vitus Bering Horsens; lkattenhoj@gmail.com - formand
Kristen Grysbæk, Ringkøbing; rk-gry@webspeed.dk
Karsten Konradsen; Limfjord, Nykøbing M; kkonradsen@tdcadsl.dk
Kjeld Kristensen, Give; Kjkri17@gmail.com
Erling Birkbak, Regionsledelsen; birkbak@kfumspejderne.dk

Ildsjæle

Søren Winther Sørensen, Alderslyst,
Carsten Bai, Vitus Bering,
Axel Moe, Ringkøbing,
Poul Erik Petersen, Nibe,
Kell Andersen, Rougsø-Sønderhald,
Ove Hvid, Varde,
Birgith Degn Hvid, Varde,
Birgit Faurby, Aalborg Budolfi,
Jette Jepsen, Sønderborg,
Mogens Hansen, Koldinghus,
Jørn Stadel Petersen, Kjellerup
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TJENESTELEDERE (RSD) - udvalg og info
RSD - Nyhedsbreve, Web
Axel F. A. Hansen
Tørning Len Y’s Men’s Club
Langelinie 14, 6520 Toftlund
+45 26 57 75 77
axel.f.a.hansen@gmail.com - info@ysmen.dk
Jeg vil ved et besøg i jeres distrikt eller klub (gerne flere sammen) indføre jer i hvordan
Nyhedsbreve, Facebook, hjemmeside og intranet benyttes og hjemmesiden redigeres.
Hvordan I selv kan lave ændringer i medlemsdatabasen, og bruge de af Regionen udarbejdede skabeloner til brevpapir m.v.

RSD - Central Øst Europa extention - CEE
Henrik Jeppesen
Vejle Vadestedet Y’s Men’s Club
Tidseltoft 17, 7100 Vejle
+45 2679 3912
jeppe@dantechdk.com – intex@ysmen.dk
Når jeg besøger jer i klubben eller til et distrikts arrangement, vil I
få en grundig indføring i hvordan Region Danmarks klubber arbejder i CEE, hvordan de er
opbygget. Hvilke udfordringer vi og de har, og hvordan vi bedst kan støtte arbejdet i CEE.
Udvalg
RSD – Formand		
Skatmester			
Sekretær			

Henrik Jeppesen Vadestedet Y’s Men’s Club
Hardi Kristensen Kimbrernes Y’s Men’s Club, Aars
Frits Nielsen
Vejle Y’s Men’s Club 2

Konsulenter i landene:
Bulgarien			
Villy Mølgaard, Aalborg 3 Y’s Men’s Club
Kosovo og Albanien		
Arne Jørgensen, Hardernes Y’s Men’s Club, Holstebro
Rumænien og Moldova
Hans Kristian Lundsgaard, Holsted Y’s Men’s Club
Polen og Slovakiet		
Henrik Jeppesen, Vejle Vadestedet Y’s Men’s Club
Ungarn				
Hardi Kristensen, Kimbrernes Y’s Men’s Club Aars
Extention Tirana, Albanien
Repræsentant fra Regionsledelsen, Arne Holm-Hansen,
						
Rougsø-Sønderhald Y’s Men’s Club
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TJENESTELEDERE (RSD) -udvalg og info
RSD - TC, Rejsekoordinator, iGo, STEP og STEP for ALL.
Jørgen Simmelkjær Sandgaard
Holbæk Fjord Y’s Men’s Club
Kløvermarken 3, Kisserup, 4300 Holbæk
+45 20 28 097 8
j.s.sandgaard@gmail.com
Jeg vil gerne komme ud i jeres klub eller distrikt og fortælle om, hvordan BF-delegater
oplever Danmark og om, hvordan danske delegater oplever udlandet.
Desuden vil jeg kunne orientere om vores udviklingsprogram for unge, børn og børnebørn
af Y´s Men i iGO og STEP og STEP for ALL.

iGo – Nyt Ungdomsprogram
I forlængelse af nedlukning af ungdomsprogrammet YEEP, som ikke er blevet
anvendt i en årrække, har et nyt
ungdomsprogramset set dagens lys.
Programmet hedder iGo – internships for
Global outreach og kan lettest beskrives
som et praktikophold med varighed på
max 3 måneder. Programmet vil blive
søsat fra juli 2021.
iGo er et nyt samarbejdsprogram
imellem YMI og KFUM, der tilbyder et praktikophold til unge voksne. En iGo-praktik er
bygget til at være en unik læringsmulighed for et ungt menneske og tænkes mere end
blot en simpel overførsel af færdigheder og viden. En iGo-erhverserfaring, der er med til
at skabe en følelse af globalt og internationalt fællesskab og solidaritet, men også en del
af ens professionelle rejse.
iGo – praktikophold udbydes af KFUM nationalt eller lokalt samt af YMI-tilknyttede
klubmedlemmer, der ejer eller driver deres egen virksomhed.
Ethvert KFUM- eller YMI-tilknyttet klubmedlem, der er parat til at tilbyde en værdifuld
læringsoplevelse, kan deltage i programmet.
Hvor det er muligt, vil praktikanten kunne overnatte på KFUM eller hos Y´s Men, som bor i
nærheden af praktikpladsen. I modsat fald vil et hostel være en mulighed
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TJENESTELEDERE (RSD) - udvalg og info
RSD for Presse
Poul Erik Petersen
Nibe Y’s Men’s Club
Lundevej 6, 9240 Nibe
+45 27 12 39 18
pepnibe@gmail.com

PRESSEKONTAKT

Det er vigtigt for Y’s Men’s organisationen at PR- kommunikation i klubber og distrikter,
inddrages i en god kontakt til medierne. Som RSD på området er det en af mine opgaver,
at være behjælpelig med at skabe kontakt, bearbejde det materiale som man gerne vil
have udgivet.
Jeg kan også hjælpe med forfatning af pressemeddelelser, artikler og evt. videospots. Så
kontakt venligst mail presse@ysmen.dk

Y’s Men Region Danmark
Regionen har tilknyttet tjenesteledere til at bistå med hjælp til at
oprette kontakt, til både de trykte
og digitale medier.

FAKTA
Facebook som kommunikationsværktøj.
3,6 millioner danskere er på Facebook, og det betyder, at der er
stor mulighed for at komme til at ramme en høj procentdel af landets borgere, hvis man bruger det sociale medie rigtigt.
Her kan vi også være behjælpelig.

Det kan have stor betydning for at
blive hørt, at man anvender bestemte indgangsvinkler til presse
og TV.
Ligeledes tilbyder regionen
også følgende:


Opnå nye og mere interessante
pressedækninger



Blive ajourført om mediejura
bl.a. GDPR og brug af foto)




Anvende sociale medier i klub
og distrikt
Hjælp til artikler, læserbreve,
nyhedsbreve og Pressemeddelse.

Tips til dig, som vil bringe en nyhed
Det handler om at være forberedt, når du ønsker medieomtale af din historie.
Nogle journalister foretrækker at blive ringet op, andre ønsker et skriftligt
pitch, mens nogle hellere vil kontaktes via sociale medier.

Vi giver et bud på næste side
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TJENESTELEDERE (RSD) - udvalg og info
RSD for Klubbens udvikling
John Skovhus Nielsen
Odense Y’s Men’s Club
Ugletoften 7, Højby, 5260 Odense S
+45 40514776
ugletoften7@gmail.com
RSD og teamet for klubbers udvikling har til formål opgave, at yde støtte og udvikling af
klubberne. Derfor tilbyder vi et aktivt samarbejde og medvirke med vores deltagelse ved
møder/ kurser i alle distrikter og klubber, hvor vi i fællesskab sætter fokus klubbernes aktuelle ønsker, behov og muligheder for en udvikling af deres klubber.
Udvalg
John Skovhus Nielsen, Odense Y’s Men’s Club, ugletoften7@gmail.com
Birgit Degn Hvid, Varde Y’s Men’s Club, b.degn.hvid@gmail.com
Erhardt Nielsen, Hatting Y’s Men’s Club, erhardtnielsen@enhatting.dk
Kjeld Sørensen, Sorø-Dianalund Y’s Men’s Club, kjeldspost@gmail.com

RSD - Momskompensation
Økonomisk råd og- vejledning, momskompensation
(Isobro),
Jens-Erik Ager
Herning Y’s Men’s Club
Trøstrup Vænge 6.1, st. tv., 7400 Herning
+45 40461477
jeaherning@gmail.com
Rådgive klubber i Moms, Skat, indsamlings og udlodnings regler. Administrerer
momskompensation. Vedligeholdelse af økonomifoldere.
Udvalg
Jens-Erik Ager Herning Y’s Men’s Club
Karsten Mumm Aarhus Nordstjernen Y’s Men’s Club
Hardi Kristensen regionsskatmester; Kimbrerne Aars Y’s Men’s Club
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Få besøg af en RSD
eller en konsulent
Gør brug af vores tjenesteledere og konsulenter.

De er specialiseret på hver deres område og kan derfor bidrage med informationer, foredrag, træninger m.m. på et klub- eller distriktsmøde.
Se hvad de kan bidrage med på siden med information om RSD og
konsulenterne. Regionen betaler kørselsudgifter
FIND AKTUELLE INFORMARTIOEN PÅ HJEMMESIDEN - WWW.YSMEN.DK

INTRANET
Der ligger også mange oplysninger, skabeloner, dokumenter m.m.
på vores intranet.
Husk også lige på, at klubberne og distrikterne også har et
intranet hvor klubbens og distriktets dokumenter kan gemmes.

JUBILÆUMS UDVALG

Knud Hougaard Klausen, Skjern Y’s Men’s Club   
khkl@mail.dk - Formand
Ketty Gravesen                  Viborg Y’s Men’s Club    	
kettymarie.gravesen@gmail.com
Jens Nielsen                       Vejle Y’s Men’s Clu 2               
jens7ni@gmail.com
Jens Bæk,                            Aalborg 3 Y’s Men’s Club     
jensbaek@live.dk
Erik Breum,                         Sønderborg Y’s Men’s Club  
breum.broager@gmail.com
Jens Byskov,                       Aulum Y’s Men’s Club            
jens_byskov@mail.dk
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konsulenter Sociale Medier Facebook/Twitter
Administrator 				

Axel Hansen - Tørning Len Y’s Men’s Club

Administrator				

Jens Byskov - Aulum Y’s Men’s Club

Konsulenter m.m.
Juridisk konsulent

		

Erik Berg - Haderslev Y’s Men’s Club

Moms og Skat ISOBRO		 Jens Erik Ager - Herning Y’s Men’s Club
momskompensation			
GDPR rådgiver 			
						

Jane C. Sandgaard - Holbæk Fjord Y’s Men’s Club
Axel Hansen - Tørning Len Y’s Men’s Club

Roll Back Malaria			

Niels Hansen - Aulum Y’s Men’s Club

Den Gyldne Bog			

Torben Kristensen - Viborg Y’s Men’s Club

Regionsprojekter			 Jens Byskov, Aulum Y’s Men’s Club
Arne Braüner, Alderslyst Y’s Men’s Club
						

Repræsentationer

Hoved bestyrelsen
KFUM – KFUK & KFUM Idræt
							
KFUM´s sociale arbejde
Jan Strange - Tørning Len Y’s Men’s Club
						
Kristen Grysbæk - Ringkøbing Y’s Men’s Club
Danske kirkers råd			
						

Gorm Skousen - Odin Y’s Men’s Club, Odense
Peter Villadsen - Ringkøbing Y’s Men’s Club

DKM - 					
Jens-Erik Ager - Herning Y’s Men’s Club
Danmarks Kirkelige Medicenter
Diakonhøjskolens 			
Internationale linje

Frits Nielsen - Vejle Y’s Men’s Club 2

ISOBRO Jydsk/Fynsk 		
Netværksgruppe 			

Axel Hansen - Tørning Len Y’s Men’s Club
Jens Byskov - Aulum Y’s Men’s Club

PWA Legacy Fond			

Ulrik Lauridsen - Vejle Y’s Men’s Club 2

Oversættere
Svend H. Jørgensen , YMI International - Aalborg Y’s Men’s Club, Aalborghus
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NYTTIGE INFORMATIONER
Ændringer i Medlemsoplysninger.

Klubberne kan selv redigere i databassen via Collect-systemet. For adgang, kontakt
RSF. Rettelser kan også sendes til RSF Axel Hansen, info@ysmen.dk.
Indsend venligst – eller foretag selv - rettelser løbende, hvis der er ændringer i adresser, tlf. eller e-mail, eller hvis et medlem udgår eller tiltræder

Frimærker

Sendes løbende af distrikternes BF-assistenter til
Erik Sangild, Ternevej 9, 3300 Frederiksværk,
tlf. +45 47 77 21 90 / +45 40 95 69 09.
Kontantbeløb indsættes på Danske Bank: Reg.nr.Reg.nr. 0994 kontonummer. 311 3922
med angivelse af at det vedrører BF.
Sidste frist for aflevering er den 31. marts 2022

Sangbøger, håndbøger, navneskilte, pr foldere m.m.

som er udgivet i regionens regi, kan bestilles hos regionens forsendelsessekretær
Axel F. A. Hansen,
Langelinie 14, 6520 Toftlund,
tlf. +45 26 57 75 77
axel.f.a.hansen@gmail.com – info@ysmen.dk

Roll-up og Beach flag og nåle

Kan købes hos: YSDESIGN - www.ysdesign.ysmen.dk

August- og februar rapporter:

Medlemsantal trækkes fra de oplsyninger der ligger i regionens medlemsdatabase. Det
er derfor vigtigt, at medlemsdatabasen holdes ajour.

”Regionskonferencer”

Drejebog til regionskonference og ansøgningsskema, kan rekvireres hos:
RSF - Sekretær IT – medlemsadministration
Axel Hansen,
Langelinie 14, 6520 Toftlund, tlf. 26 57 75 77,
axel.f.a.hansen@gmail.com – info@ysmen.dk
RSA - Regionssekretær:
Arne Braüner,
Hedebyvej 29, 8600 Silkeborg, tlf. +45 86 82 35 87 / +45 40 28 08 78,
abr@mail.dk - sekretaer@ysmen.dk
side 19

”Hjemmesiden, nyhedsbrev og nyheder
fra medlemmer og klubber”.
Hjemmesiden - ysmen.dk - er Region Danmarks officielle medie til at kommunikere

oplysninger om arbejdet i organisationen såvel til offentligheden som til klubber og medlemmer. Hjemmesiden opdateres hyppigt.
For hjælp til redigering af hjemmesiden, tager RSF Axel Hansen gerne ud til klubber og
distrikter. Kørselsomkostninger til dette afholdes af regionen.

Nyhedsbrevet

Der udsendes 2 slags nyhedsbreve. En gang pr. mdr, via MailChimp til alle medlemmer. i
tilknytning til et ledelses- eller rådsmøde, som indeholder nyttige informationer om de
helt aktuelle beslutninger og aktiviteter. Heri optrykkes også informationer fra tjenestelederne, nyheder fra projekterne m.m.
Der udsendes også et nyhedsbrev - klubinformationer - kun til klubbens præsidium. I
denne er der vigtige informationer fra ledelse, area, det internationale, samt evt breve og
informationer fra vores samarbejdspartnere.
Vi laver denne opdeling, så vi kan mindske den strøm at udsendelser der har været.

SET & SKET bliver nedlagt.

Alle nyheder, artikler og inforamtuioner, både fra medlemmer, klubber og ledelse, lægges
ud på vores nyhedsstrøm.
Alle medlemmer kan indsende artikler til vores nyhedsstrøm. Send gerne billeder med og
en forklaring omkring billedet. Husk at der skal være tilladelse til at offentliggøre billedet.
Artikler og andet materiale sendes til:
Axel F. A. Hansen, Langelinie 14, 6520 Toftlund, +45 26 57 75 77 - info@ysmen.dk

Hjemmesiden.

Artikler fra klubber, samarbejdspartnere, tjenesteledere og regionsledelsen m.m. udgives på
hjemmesiden i nyhedssektionen.
Artiklerne sendes u-formateret
og med billeder
(billeder sendes i god opløsning
og sendes separat og ikke i selve
dokumentet) til:
Axel F. A. Hansen, Langelinie 14,
6520 Toftlund, +45 26 57 75 77
info@ysmen.dk
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GDPR NYE DOKUMENTER
For at hjælpe klubberne med at overholde persondatalovgivningen har Regionen
udarbejdet 4 nye dokumenter. Disse dokumenter skal klubberne anvende i tiden frem i
stedet for de 9 tidligere fremsendte. 2 af de tidligere dokumenter ’Persondatapolitik’ og
’Fortegnelse’ er blevet omskrevet. Desuden er der udarbejdet 1 samtykkeerklæring om
ekstern brug af data og 1 samtykkeerklæring om billeder.
Hvorfor nye dokumenter?
Der har været et stort behov for at få udarbejdet nogle mere overskuelige og lettere
forståelige dokumenter. Persondatalovgivningen er ikke ændret, men inden for lovgivningens rammer er der mulighed for at reducere i antallet af dokumenter. Det har
vi derfor benyttet os af. Klubberne overholder for nuværende ikke lovgivningens krav
til ’Fortegnelse over behandlingsaktiviteter’. Det retter vi samtidig op på. Endelig skal
medlemmerne give samtykke til ekstern brug af data og til optagelse og brug af billeder.
Vi foreslår, at I vælger en persondataansvarlig som holder medlemsoplysninger ajour.
Det kan meget vel også være den som I udpeger til at dataansvarlig.
Vi mener, at den dataansvarlige altid er den der tegner klubben, dvs - præsidenten og
dermed ansvarlig overfor myndighederne.
Den persondataansvarlige er den der skal varetage medlemmernes personoplysninger
- registrering af personoplysninger, ajourføring, oprette nye medlemmer og slette data
der ikke er relevant mere. Vedkomne skal også sørge for, at personoplysninger behandles
korrekt.
Du kan se mere på datatilsynets hjemmeside. www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne

Chartring af nye medlemmer og klubber.
Charterdokumenter kan hentes på hjemmesiden/intranet. Ligeså kan charterdokumenter
for klubchartring hentes samme sted.
Når en klub lukker - hvad gør man så.
Kommer det på tale at en klub overvejer lukning, kontakt da straks regionslederen eller
sekretæren, de er altid parat til at vejlede jer, vent ikke til en endelig beslutning er taget.
Når alle forsøg med at redde klubben og evt. overflytning af de medlemmer der gerne vil
fortætte bør en sådan beslutning tages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Klublove og ændringer i klublove som fremsendes til godkendelse i Regionen skal sendes
til RSA Arne Braüner - sekretær@ysmen.dk
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Find nyheder og informationer på hjemmesiden
”medlemsinfo”

Eller find oplysninger som er udgivet af
regionen Danmark, på intranettet
Brug klubbens og distriktets intranet til
opbevaring af dokumenter

KONTINGENT 2021 - 2022
Det årlige kontingent er fastsat til 644,00 kr. pr. medlem, og kan specificeres
således:
Regionskontingent 		
kr. 300
Area kontingent 			
kr. 46
Internationalt kontingent
kr. 245
Kollektiv forsikring 		
kr. 20
Tilskud til regionskonference
kr. 33
I alt pr. medlem årligt 		
kr. 644
Kontingentet betales halvårligt med 322,- kr. den 1. august 2021 og den 1. februar
2022.
Pr. 30. juli og 31. januar trækkes data i medlemskartoteket og der tilsendes
klubberne et meddelelsesbrev med opgørelsen af klubbens samlede kontingent for
halvårsperioden.
I opgørelsesmailen er der samtidig- et FI 71
betalingskort/betalings-streng som bruges til betaling af kontingent.
Nævnte betalingsmetode skal anvendes af alle klubber –
(kontooverførsel kan ikke anvendes)
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INDETALING TIL PROJEKTER 2021 - 2022
Indbetaling til projekter kan foretages på følgende konto:
Danske Bank: Reg.nr. 0994 kontonummer. 311 3922

HUSK at angive kontonummer for projektet f.eks 7310

K-NUMMER

Hvilket
k-nummer
skal jeg
mon bruge

KONTI PROJEKTER
K7410
K7740
K7810
K8020
K8110
K8210
K8310
K8420
K9055

Regionsprojekter 2021-22
Central Øst Europa Regionsprojekt
YES - Y’s Extension support
BF - Brotherhood Fund (frimærker)
TOF - Time of Fast
ASF - Alexander Scolarship Fund
EF - Endowment Fund / ekstension midler
Poul William Alexander, Legacy Fund
Extension i Centraleuropa
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Ansvarsforsikring for erhverv - arrangøransvarsforsikring - 670.8.043.626
Forberedelse og afholdelse af, samt oprydning af arrangementer, indeholdt foredrag samt
et live band. Der vil være mellem 800-900 gæster pr. arrangement. Opbygning og nedtagning er inkluderet i dækningen.
Arbejdsskadeforsikring - 653.635.043
Denne forsikring dækker de sikrede under denne police, når de udfører frivilligt arbejde
for organisationen. Aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til, servering af mad/drikke, detailsalg, afholdelse af årligt landsstævne, loppemarked, fældning/salg af, juletræer,
arrangerer kunstudstilling, dyrkning af blomster, frugt og grønt, genbrugsforretning, jule-marked, minigolfbane, cykelsponsorløb, udlejning af festtelte, omdeling af kirkeblade
og reklamer mv.
Bestyrelsesansvarsforsikring - 670 8.042.185
Dækker bestyrelses- samt regionsledelsens- og regionsrådets ansvarsområde.
Erhvervs- og ansvarsforsikring - 655 488.350
Dækkende - brand, tyveri, hærværk, vand, maskin- og it-udstyr og erhvervsansvar
Erhvervsrejseforsikring - 654 124.615
Dækker alle personer der rejser for Y’s Men Region Danmark i Europa og resten Verden
Kollektiv ulykkesforsikring - 882 3.000.002.205
Forsikringen dækker ulykkestilfælde der er sket under aktiviteter i klubbens regi, forudsat
at der ikke samtidig er dækning under den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Alle policer
ligger på intranet.
Ved skader, kontakt Hardi Kristensen: ihkthorsholm@mail.tele.dk

side 24

KALENDER
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Brother klubber & World
Outlook
Villy Mølgaard

Facebook

Distrikt Storaa
DG Jens Kongsgaard
DGE Hans N. Wedel
DGEE

Distrikt Midtjylland
DG Arne Braüner
DGE Jens Aage Vinther
DGEE Anna-Mette
Holdgaard

BF – Brotherhood Fund

Erik Sangild

Nyhedsbreve,

Axel. F. A. Hansen

Distrikt Himmerland
Anders Andersen
DG
DGE Vakant
DGEE Vakant

Distrikt Limfjord
DG Karen M. Diget
DGE Kristen V. Sørensen
DGEE Vakant

ASF, YES, EF og ”The
Golden Book”.
Torben Kristensen

Time of Fast

Arne Jørgensen

Jens Byskov

iGo - STEP &
Rejsekoordinator
Jørgen Sandgaard

Poul Erik Petersen

Momskompensation
Jens Erik Ager

Inspirationsudvalget
Lisbeth Kattenhøj

PR Kommunikation

Distrikt Bulgaria
DG Dimiter M. Tomov
DGE Ivan Pavlov
DGEE Vakant

Distrikt Romania
DG Lamiita Stamate
DGE Nicolae Pascaru
DGEE – Vakant

Distrikt Hungary
DG Katalin Baráth
DGE Vakant
DGEE Vakant

John Skovhus Nielsen

Klubbens udvikling

International Extension
CEE-Udvalget

Henrik Jeppesen

District Slovakia
DG Anna Rasiova
DGE Lubomir Griac
DGEE Vakant

Distrikt Nordsjælland
DG Jens Larsen
DGE Arne Bjerring
DGEE Poul Erik Sandholt

DG Eva Larsen
DGE Jørgen S. Sandgaard
DGEE Vakant

Distrikt Trelleborg/Storstrøm

Distrikt Grænselandet
DG Regnar Nielsen
DGE Alice Breum
DGEE Poul Nissen

Distrikt Sydjylland
DG Chr. Stensgaard
DGE Mette-Lise Skov
Bennedsgaard
DGEE Bodil Bendtsen

DG Carsten Bai
DGE Søren W. Nielsen
DGEE Oddur Gislason

Distrikt Sydøstjylland

RT - regions skatmester Hardi Kristensen
RSA - sekretær Arne Braüner
RSF - IT sekretær Axel F. A. Hansen

Rød farve = regionsledelse/sekretariat – blå farve, medlem af regionsrådet – grøn, ikke medlem af regionalrådet
– gul farve RSD

Facebook/Twitter/WEB

Distrikt Midt og Vest
DG Aage Mølby
DGE Hans Thomsen
DGEE Bent Dyrvig

DG Chr. Christoffersen
DGE Anne Sofie Holm
DGEE Vakant

Distrikt Fyn
DG Ole Chr. Olsen
DGE Kirsten Markvart
DGEE Ruth Mikkelsen

Distrikt Østjylland
DG Jan B. Danielsen
DGE Mogens Stig Nielsen
DGEE Vakant

Distrikt Randers Djursland

Jens Byskov
Erling Birkbak
Henning Thomsen
Arne Holm-Hansen

Distrikt Nordjylland
DG Jens Bæk
DGE Ernst Hansen
DGEE Poul A. Nielsen

RSD - tjenesteledere
Konsulenter - se informationshæftet

RD
RDE
RDEE
PRD

2020-21 revideret juni

Organisations oversigt Y’s Men Region Danmark 2020-21

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.
Det overordnede mål med børnehjemmet er, at Make Them Smile Kenyas børn
inkluderes i det sociale økonomiske liv på lige fod med andre børn for at sikre dem
adgang til uddannelse og sundhed. På sigt vil børnene opnå kompetencer, frihed og
handlemuligheder, der sætter dem i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund, blive en
del af den lokale beslutningstagen, samt være bedre stillede til at kunne håndhæve deres
rettigheder. Målet er at bygge flere huse, så vi kommer op på i alt 20 børn i alderen 1 til 18
år.
For at opnå vores overordnede mål, arbejder vi ud fra en kerne af frivillige ildsjæle
både i den danske og i den kenyanske organisation og bestyrelse. Herudover har vi et
netværk af engagerede frivillige i diverse faglige arbejdsgrupper som f.eks. Byggeprojekt,
Kommunikation, Børneliv, Fundraising mv.

Wefood er Folkekirkens Nødhjælps madspildsbutikker.
Her sælges overskudsvarer, som almindelige supermarkeder
ofte kasserer, men som ingenting fejler.
Det kan være varer, som er overproduceret, har fejl i
emballagen eller har overskredet ”bedst før-datoen”.
Hver butik bidrager i gennemsnit til 75 tons mindre madspild om
året. Overskuddet fra butikker går til at bekæmpe sult og konsekvenserne
af klimaforandringerne i verden fattigste lande.
Der er på nuværende tidspunkt seks Wefood-butikker rundt om i Danmark og visionen er
at åbne flere. Flere butikker kan drage til øget ansvarligt forbrug ved læring og inspiration.
Dermed er det en gave til kommende generationer - til børn og børnebørn. Holdning og
handling går hånd i hånd.
Wefood er drevet af frivillige, der får det hele til at løbe rundt. I Wefood er der plads til alle,
og der er fokus på det gode fællesskab med plads og tid til både sammenhold og læring.
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Vi håber at projektet bliver i stand til at købe
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Lægehjælp til fattige i Bulgarien

Lægehjælp til fattige
i udkantsområder i
Bulgarien.
Projekt i Central- og Østeuropa
(CEE)
2021-2022

Dimiter Tomov besidder.

Han har erfaring fra Røde Kors, hvor han har undervist I First Aid ved
ulykker og trafikulykker. Han har mange års erfaring fra skadestue,
fra afdelingen for sygdomme i de indre organerog hjerteafdelingen.
Vi håber at projektet bliver i stand til at købe en bil eller trailer og
udstyre den med basale lægeinstrumenter.
I samarbejde med lokale kirker og lokale myndigheder påregner man
at være der et par dage ad gangen, hvor man kan behandle syge og
udskænke mad til trængende.

Y’S MEN INTERNATIONAL
Region Danmark
Central- og Østeuropa

Bilen eller traileren kunne også benyttes som overnatningssted, hvis det bliver nødvendigt.

YMCA Garden i Moldova
Projekt YMCA Garden er planlagt til at opbygge en større køkkenhave med forskellige
buske, grøntsager og frugttræer. Ideen er, at havens frugt og grønt skal være et
ernæringsmæssigt bidrag til fattige mennesker i lokalområdet. Mennesker som har brug
for hjælp til et måltid mad.
Y´s Mens klubben har desuden erfaring med uddeling af mad til folk på gaden i
vintermånederne.
Midlerne fra Y´s Mens
projektet er tænkt til at
købe dette stykke jord,
som ligger mellem YMCA
hovedkvarteret og floden i
Tribujeni.
Jorden vil da blive dyrket og
passet af frivillige, som har
færdigheder i havearbejde,
fra de lokale YMCA og Y´s
Mens klubber.
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Generalsekretær
Dalibor Perasin, der er 49
år og uddannet webdesigner
leder KFUM-udviklingsarbejdet i
tæt samarbejde med Y’s Men’s Club
Liptovsky Mikulas, hvor han også er
klubmedlem.
Ved sin side i klubben har han
også DG Anna Rasiova, og
projektkoordinator Daniela
Masarikova.

Hvordan kan jeg
støtte?
Projektet støttes ved indbetaling på reg
nr. 9570 konto nr. 11803989
eller Mobile Pay 816625
eller online på:
www.collectpay.dk/YMD/gave
Scan QR koden
Husk at anføre cpr. nr. ved indbetaling,
så får du skattefradrag efter
gældendde regler.

Perioden med
Covid-19 pandemi har
givet flere udfordringer for YMCA i
Slovakiet.

Antallet af medlemmer og ledere er
reduceret, så organisationen nærmest
står i en genopbygningsfase.

MÅLET FOR
INDSAMLINGEN ER
KR. 280.000

Det er derfor vigtigt, at vi medlemmer
af Y’s Men Region Danmark støtter
Facebook og Twitter,
ersikrer
steder
hvor
du kan blive informeret om hvad der
op og
en god
og positiv
Indsamlingsperioden er fra
udvikling af YMCA.
sker i din region.

den 1.1.2022 til den

Regionens Facebook navn er: Y's Men International Region
Danmark.
31. 12.2022

Husk når du kommer ind på siden at trykke på ”synes godt om” knappen,
så vil opslag herfra automatisk komme i din nyhedsstrøm.
Kontaktperson for projektet er:
PåJens
regionens
Nielsen side deles også opslag fra klubber, samarbejdspartnere, og
fraHestehave
Y’s Men7 International.
- 7100 Vejle
tlf. 22465707 - jens7ni@gmail.com
side 29

REGIONSLEDELSE Y’S MENETTER
RD REGIONSLEDER
Klara Damm
Klostervej 13, 7620 Lemvig
+45 30 28 62 12
dam@hygum-lemvig.dk

RDE - REGIONSLEDER elect
Gerda Braad,
Tranevej 24, 7451 Sunds,
Tlf 2142 7937,
gnbraad@gmail.com

REGIONSSKATMESTER
Inger Christensen
Kvalsholmvej 1, 7451 Sunds
+45 30 25 22 83
itc@pc.dk

REGIONSSEKRETÆR
Karin Nørskov Sørensen,
Glentevej 9, Heldum, 7620 Lemvig,
tlf 2191 8625
karin.noerskov@gmail.com

PRD - PAST REGIONSLEDER
Lone Finnerup
Rønne Alle 46 A 7, 451 Sunds
+45 40 13 40 33
l.finnerup@mail.dk
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Arealeder Arealeder + webmaster:

International Leder Y’s Menetter:

Grete Bækgaard Thomsen
Højrisvej 1, Rom, 7620 Lemvig
+ 45 97 82 00 02
gbt@pigespejder.d

Grete Bækgaard Thomsen
Højrisvej 1, Rom, 7620 Lemvig
+ 45 97 82 00 02
gbt@pigespejder.dk

INFO Y’S MEN INTERNATIONAL
www.ysmen.org - ihq@ysmen.org

International general secretary IHQ,
Mr Jose Varghese 9. Avenue, Sainte Clotilde, Ch 1205 Geneva,
Phone: 4122 / 8091530, fax: 4122 / 8091539 -ihq@ysmen.org
International President, IP 		
Mr Kim Sang-chae, South Korea
International President elect, IPE
Mr K. C. Samuel, India
Past International President, PIP
Mr. Jacob Kristensen, Denmark
International treasurer, IT		
Mr Philips Cherian, India
Paul William Alexander Legacy-projektet .....
.... er en kollektiv indsats for at ære grundlæggeren af Y's
 Men International i op til
100-års jubilæet i 2022. Ud over at fejre vores oprindelse har projektindsamlingen til
formål at konsolidere en samlet fremtid og styrke den internationale solidaritet og
klubmedlemmers engagement i visionen af Paul William Alexander. Vil du hjælpe med
at ære vores grundlægger? Vil du slutte os til at tage et dristigt skridt mod at skabe
en samlet og spændende fremtid? Tror du på vores kollektive mission? Er du forpligtet
til at opfylde den? Vil du styrke vores internationale solidaritet, så vores vision bliver
realiseret? Hvad vil din arv være?
Kontaktperson: PWA Legacy Fond Ulrik Lauridsen - Vejle Y’s Men’s Club 2

INFO AREA EUROPE
www.areaeurope.eu
Area President, AP 		
Area President elect, APE
Area secretary, AS			
Area treasurer TR: 		
Past Area President, PAP
side 31

Bjørn Arve Bentsen: bjorn.a.bentsen@gmail.com
Villy Mølgaard: connyogvilly@gmail.com
Anne Marie Hertz-Jensen: amhertz@gmail.com
Erik Breum, Danmark: breum.broager@gmail.com
Bjarne Sønderskov: bjjo@post3.tele.dk

s

Slovakia
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
udvikling.

Jubilæumsskattefradragsprojekt
2022
Et samarbejde
mellem
KFUM i Slovakiet,
Y’s Men’s Club
Liptovsky Mikulas
og Y’s Men Region
Danmark.
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