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ABC for Y’s Men i Region Danmark  
Denne ABC giver en kortfattet forklaring på funktioner og begreber inden for Y’s Men 
International, Region Danmark. 
En mere udtømmende forklaring kan findes i seneste udgave af HÅNDBOGEN. Se i øvrigt 
regionens love med tilhørende vedtægter og retningslinjer. 
 

A 
ADMINISTRATIVE OFFICERS: De internationale love anvender betegnelsen: 
Administrative officers for International Præsident (IP), International Præsident Elect 
(IPE), Past International Præsident (IPIP), International Skatmester (IT), og de otte 
Area Præsidenter. 

ADRESSEBOGEN: Adressebogen – INFORMATIONS- OG ADRESSEBOGEN var 
primært en medlemsfortegnelse til internt brug. Adressebogen blev sidste gang 
udgivet i papirformat/bogformat for klubåret 2017-2018. Informationerne ligger nu 
tilgængelig på hjemmesiden, og medlemsfortegnelsen kan man få adgang til via 
Intranettet, hvortil man skal have et brugernavn og en adgangskode, som begge fås 
ved regionens IT-administrator. 

AFRIKA, AREA AFRICA (AFR): Den afrikanske verdensdel udgør et af de otte 
geografiske områder, der benævnes area. Area Africa består for tiden af to regioner: 
Africa Northwest og Africa Southeast. 
 
AKTIV: I henhold til vores bevægelses love har en Y’s Men’s Club kun én slags 
medlemmer, de aktive. Aktive medlemmer betaler kontingent til regionen, til Area 
og til den internationale organisation. 
Se under AKTIVITETER og KLUBBEN. 

AKTIVITETER: I sine bestræbelser for at hjælpe det lokale børne- og 
ungdomsarbejde og være fundraiser for regionale eller internationale projekter 
påtager den enkelte klub sig mangeartede aktiviteter alt efter evne og foreliggende 
muligheder. 
Se under: FUNDRASING, KLUBBEN, PROJEKTER, REGIONSPROJEKTER og TJENESTE. 
 
ALDERSGRÆNSE: Hverken de internationale eller de regionale love sætter nogen 
alder for medlemmers indtræden i eller udtrædelse af en Y’s Men’s Club. Dog er der 
aldersbegrænsning for tildeling af et BF-delegat, og valg til International Council. - 
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ALEXANDER, PAUL WILLIAM: Paul William Alexander var dommer i Toledo, Ohio, 
USA, og grundlægger af Y’s Men’s bevægelsen. Han var én af stifterne af den lokale 
KFUM-frokostklub der blev dannet i tilknytning til Toledo KFUM i 1920. Denne klub 
sammen med andre KFUM-frokost klubber, blev starten på Y´s Men´s bevægelsen i 
1922, da han skulle udarbejde love for disse klubber. 
Se under THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS, Y’SDOM og 
Y’SDOM INTERNATIONAL. 
 
ALEXANDER SCHOLARSHIP FUND (ASF): 
ASF er en fond, som blev oprettet i 1954. ASF’s formål er at støtte lederuddannelse af 
frivillige og ansatte i KFUM og KFUK i Danmark og i KFUM’s Idrætsforbund. 
 
ALF REYNOLDS AWARD: Udmærkelse for BF-arbejde tildeles klubber, som har samlet 
bestemte antal points pr. medlem. Udmærkelsen gives i form af filtmærker. Se 
AWARDS. 

ALMENVELGØRENDE ARBEJDE: Er i modsætning til erhvervsarbejde en aktivitet, som 
udføres uegennyttig til gavn for andre. Region Danmarks klubber har betydelige 
fordele af, at organisationen har opnået Skattemyndighedernes godkendelse. Der kan 
derfor drives genbrugsbutikker, loppemarkeder, forskellige produktioner og andre 
indtægtsgivende aktiveter. 
 
AREA: Geografisk, organisatorisk og administrativt er hele verden delt op i otte 
områder, som benævnes ved det engelske ord area. Hvert area har en administrativ 
ledelse, kaldet en AP-gruppe, bestående af en Area President (AP), en Area President 
Elect (APE) og en Past Area President (PAP). AP er medlem af International Council. De 
otte areaer er: Africa, Asia Pascific, Canada/Carribean, Europe, India, Korea, Latin 
America og USA.Se AREA COUNCIL og INTERNATIONAL COUNCIL. 
 
AREA COUNCIL (AC): Regionslederne (RD) for regionerne i et area udgør Area Council. 
Der holdes møder i Area Council to gange om året. Foruden RD’erne er 
mødedeltagerne de fire medlemmer af International Council, AP, APE, PAP og ICM, og 
møderne holdes under forsæde af AP. Ved afstemninger på møderne er det alene 
medlemmerne i Area Council, der har stemmeret. Men det er AP-gruppen, som 
administrerer det enkelte area. Se under AREA. 

AREA CONVENTION: Areakonference. Arealedelsen, AP, APE og PAP, som er den 
øverste myndighed i det enkelte area, lader hvert andet år afholde Area Convention, 
nemlig i året mellem to internationale konventer. Tid og sted for et areakonvent 
besluttes af arealedelsen. Den region, der tildeles værtskabet for et areakonvent, 
afvikler sin egen regionskonference på samme tid og sted. 
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Se under AREA COUNCIL, CONVENTION, INTERNATIONAL COUNCIL og 
KONFERENCEUDVALG. 
 
AREA PRÆSIDENT (AP): Har den administrative ledelse i Area og er samtidig medlem af 
International Council. AP’s opgave er at koordinere de regionale aktiviteter indenfor 
Area. 
 
AREA SERVICE DIRECTOR (ASD); Areas ledelse – Area Council – udpeger nogle 
tjenesteledere, som får specielle ansvarsopgaver, f.eks. Brother Hood Fund, 
Membership Conservasion. Tilsvarende funktioner findes på internationalt og regionalt 
plan. Se også TJENESTELEDERE. 
ARKIV, REGIONSARKIVET: Region Danmarks fysiske arkiv har over en periode udviklet 
sig til et elektronisk arkiv, som i 2019 samles og systematiseres på Regionens intranet. 
Der vil der dog fortsat være et mindre fysisk arkiv til bl.a. opbevaring af modtagne 
gave, faner og andre materielle ting. Dette arkiv bestyres Hardernes Y’s Men’s Club, 
Holstebro.  Det internationale arkiv opbevares hos Libary of the University of Minesota, 
USA. 
 
ASF 
Se under ALEXANDER SCHOLARSHIP FUND (ASF): 
 
ASIEN, AREA ASIA PACIFIC (ASP): Dette area består for tiden af følgende syv regioner: 
Australien, Japan East, Japan West, Philippines, South-East Asia, Sri Lanka og R.O.C. 
Taiwan. 

ASSOCIATION: Det engelske ord association betyder forening, forbund eller blot 
forbindelse. Betegnelsen indgår i vores bevægelses officielle navn: The International 
Association of Y’s Men’s Clubs.  
Se under INTERNATIONAL. 

AWARDS: Efter amerikansk mønster findes der en række udmærkelser, ofte i form af 
mærker, plader eller bannere, der alle går under betegnelsen awards, [udtales 
e'wå•dz]. 
Her skal blot nævnes nogle få awards: 

Alf Reynold’s Awards, Dick Nichols Award, Director’s Award, Elmar Crowe 
Honorable Mention, Elmar Crowe Award, Ernie Bell Award, Harry M. Ballantyne 
Award, Top Ten Award, Extension Beyond Borders Award (EBBA) 

 

Se under de enkelte awards for at få flere oplysninger. 
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B 
BALTICUM: Klubberne i de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, er en del af 
Region Finland/Balticum. Se Finland 

BANNERE 
Dick Nichols Banner gives – for BF-arbejde – til den region, der har størst fremgang i 
BF-points i forhold til året forud. Hver klub i regionen tildeles et filtmærke. Første 
gang Dick Nichols Banner blev uddelt var i 1957. SE KLUBBANNER  

BF EXPENDITURES COMMITTEE: Expenditure betyder anvendelse, og committee 
betyder udvalg. Det særlige BF-udvalg varetager på internationalt plan formidling af 
de midler Brother Hood Fund råder over. Udvalget bestemmer hvor mange 
delegater, der kan komme i betragtning, og hvor der skal sendes delegater hen. 
Se under BROTHERHOOD FUND 

BISHOP’S FUND (BF): Bishop’s Fund blev grundlagt 1931 og er den oprindelige 
betegnelse for BF-arbejdet. Bishop’s Fond var navnet på BF-arbejdet fra dets start 
og frem til 1968. Siden da har BF-arbejdet haft den nok så dækkende betegnelse: 
Brother Hood Fund. 

BLANDEDE KLUBBER: Fra vor bevægelses begyndelse var Y’s Men’s klubberne 
udelukkende for mænd. I 1972 ændredes de internationale love, så kvinder fra da af 
kunne optages som medlemmer på lige fod med mænd. I dag er de fleste danske 
klubber såkaldte blandede klubber. 
Se under CLUB, KLUBBEN, Y’S MEN og Y’S MENETTER. 
 
BOARD OF DIRECTORS: Det er den engelsksprogede betegnelse for et præsidium. 
Board of Directors har fire medlemmer:  
The Club President (CP), President elect (CP Elect) eller Vice Club President (Vice 
CP), Club Treasurer (CT) og Club Secretary (CS). Se under PRÆSIDIUM 
 
BROTHER CLUBS (BCs): Se BRODERKLUBBER 

BROTHERHOOD FUND (BF): I daglig omtale bruges ofte forkortelsen BF om denne 
fond og det arbejde, der udfoldes omkring den. BF-arbejdet blev startet i 1931. I de 
første mange år blev fondens midler anvendt til at udbrede kendskabet til Y’s Men’s 
bevægelsen uden for Nordamerika og til at gøre det muligt for oversøiske Y’s Men 
at deltage i de internationale konferencer, der dengang altid blev afholdt i USA. 
Brother Hood Fund Manual (engelsk) kan findes på Regionens Intranet. Se under BF 
EXPENDITURES COMMITTEE.  Gå på Regionens hjemmeside: http://www.ysmen.dk 

BRODERKLUB (BC): Mange af klubberne i Region Danmark har etableret 
broderklubforbindelse med klubber i andre lande. Klubber fra forskellige 

http://www.ysmen.dk/
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verdensdele, der står i nær kontakt med hinanden, er med til at nedbryde 
internationale grænser og fremme international forståelse. 

BULLETIN: Det engelsk ord for klubblad eller klubbrev er bulletin. Se KLUBBLAD 

C 
CANADA, AREA CANADA/CARIBBIAN (CAC): Dette area består af to regioner: 
Central West Canada og Maritimes 

CARIBBEAN (LAC): Dette area består for tiden af tre regioner: Latin-America, 
Carribbean og Brazil. 
 
CENTRAL-SOUTHERN EUROPE, REGION CENTRAL-SYD-EUROPA:  
Regionen er den ene af seks i Area Europa. For tiden omfatter den Holland, England, 
Frankrig, Grækenland, Italien, Schweiz, Tyskland samt Israel. 
 

CHAPTER: I visse engelsksprogede lande anvendes ordet chapter for en klub, dog 
kun, hvor der er flere klubber på samme lokalitet: YMC, Chapter Alpha, eller Y’s 
Men’s Club of Singapore, Beta Chapter. 

CHARTER: Når en klub optages i det internationale fællesskab, modtager den sit 
charter, en højtidelig underskreven erklæring om, at klubben nu er tilsluttet og 
anerkendt af Y’s Men International. For at blive chartret må klubben have mindst 5 
medlemmer, men det anbefales at starte med mere end 15 medlemmer. Klubben 
skal have udarbejdet et sæt love og vedtægter, som skal være i overensstemmelse 
med internationale og regionale Y’s Men’s regler. Klubben opnår stemmeret til de 
internationale organer, hvis der er 15 eller flere medlemmer. 

CHARTER APPLICATION: Ansøgning om chartring af en ny klub, charter application, 
foregår på et specielt skema, som skal underskrives af samtlige medlemmer i 
klubben, de såkaldte charter Members. Ansøgningen indsendes til IHQ mindst 6 
uger før chartringen.  
Se CHARTER MEMBERS.  

CHARTER FEE: Der skal betales et gebyr til IHQ, i forbindelse med chartringen af en 
ny klub. Beløbet er på CHF 100. 

CHARTER MEMBERS: De medlemmer, som en klub har, når den skal chartres, 
benævnes Charter Members, chartermedlemmer. Når en klub ansøger om at blive 
chartret, skal det ske på et særligt ansøgningsskema, som bl.a. skal underskrives af 
samtlige medlemmer i klubben. Underskriverne på dette skema kaldes Charter 
Members. Se CHARTER 
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CHRISTIAN EMPHASIS (CE):  Sigtet med CE er at bekræfte vores engagement i Jesu 
Kristi lære. Det fremgår klart af CONSTITUTION (Art.II, Sek. 1) og Regionslovene (§2), 
at kristendommen er et grundprincip i Y's Men, Da verdensorganisationens 
medlemmer tillige deler andre trosretninger, har dette emne stor bevågenhed med 
bl.a. en ISD. Tidligere har Danmark også haft en RSD med fokus på CE. Se også 
MISSION STATEMENT 

CLUB: Eftersom Y’s Men International er af engelsk-amerikansk oprindelse, er der 
mange engelsksprogede ord og vendinger, vi må benytte os af og affinde os med. 
Vi siger og skriver Y’s Men’s Club (YMC), The International Association of Y’s Men’s 
Clubs. Se under FORKORTELSER, KLUBBEN og KVINDER  

COMMITTEE: Når der på engelsk står committee, menes der udvalg. Eksempler på 
internationale committees er: Personnel Committee, Nominating Committee, 
Finance Committee, Constitutional Review Committee and International Convention 
Committee. Se også UDVALG 

CONFLICT RESOLUTION PROCEDURE: IHQ har udabejdet regler og procedurer for, 
hvorledes interne konflikter i organisationen løses.  

CONSTITUTION: Ethvert lands grundlov eller forfatning kaldes på engelsk 
constitution. Men betegnelsen anvendes også om lovene for Y’s Men International: 
The Constiution of The International Association of Y’s Men’s Clubs. Se LOVE OG 
VEDTÆGTER 

CONVENTION: International Convention (konference) afvikles hvert andet år, normalt i 
årene med lige årstal. Stedet afgøres af International Council (IC), Det Internationale 
Råd. Det Internationale Konvent har ikke længere besluttende myndighed.  
Area Convention afvikles hvert andet år, normalt i årene med ulige årstal og i året 
mellem to internationale konventer. Tid og sted for et areakonvent besluttes af 
arealedelsen. Den region, der tildeles værtskabet for et areakonvent, afvikler sin 
egen regionskonference på samme tid og sted. Se under AREA COUNCIL, 
INTERNATIONAL COUNCIL og KONFERENCEUDVALG.  

COORDINATOR: En koordinator er en samordner. Travel Coordinator er den lokale 
tjenesteleder, der koordinerer rejseforhold for eksempelvis BF-delegater. Se TRAVEL 
COORDINATOR COUNCIL: Det engelske ord council anvendes, hvor vi på dansk 
taler om et valgt råd eller en rådsforsamling: District Council, Regional Council, Area 
Council, International Council. 

D 
DANMARK, REGION DANMARK: Vor egen region har siden 1969 udgjort en af de 
seks regioner i Area Europa. Den første klub i Danmark blev chartret i 1947 i 
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Aalborg. Fra 1965 og frem til 1969 udgjorde Danmark og Norge én region. Se 
REGION, REGIONSLEDELSEN, REGIONSLEDELSESMEDLEM (RLM) og REGIONSRÅD. 
Gå på Regionens hjemmeside: http://www.ysmen.dk 
 
DATAANSVARLIG: Dataansvarlig er klubbens Præsidie, Distriktets Distriktsledelse 
eller Regionens Regionsledelse, og opgave er at bestemme og afgøre, til hvilke 
formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af 
personoplysninger. Se også PERSONDATAFORORDNING. 
 
DATABEHANDLER: En vil typisk være en person, f.eks. sekretær, skatmester, 
webmaster m.fl., som behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne. 
Se også PERSONDATAFORORDNING. 
 
DICK NICHOLS BANNER: Dette banner gives – for BF-arbejde  
– til den region, der har størst fremgang i BF-points i forhold til året forud. Hver klub 
i regionen tildeles et filtmærke. Banneret blev første gang uddelt i 1957. Se AWARDS 
og BANNERE. 

DISTRIKT: Et distrikt er et geografisk sammenhængende område inden for en region 
og bør omfatte mindst 3 klubber. Størrelse på og antal af distrikter i en region vil 
afhænge af klubbernes antal. Distrikternes antal og område fastsættes af 
regionsrådet efter indstilling af regionsledelsen. Se REGIONSRÅD og SEKTION.  

DISTRIKTSLEDER (DG): Hvert distrikt ledes af en Distriktsledelse, som består af 
Distriktsleder (DG), Distriktsleder Elect (DGE) og Distriktsleder Elect Elect (DGEE). 
Forkortelserne DG, DGE og DGEE kommer af det engelske ord Distriktsguvernør. 
Distriktsledelsen repræsenterer bevægelsen i sit distrikt. Distriktets klubber vælger 
hvert år en ny Distriktsleder Elect Elect (DGEE). Dette kan eksempelvis ske på 
distriktsårsmødet. Den valgte DGEE, bliver det følgende år til DGE og året efter til 
DG. Et medlem af Distriktsledelsen – sædvanligvis DG - er medlem af Regionsrådet 
og har som sådan stemmeret ved generalforsamlingen. Se DISTRIKT, 
DISTRIKTSLEDELSE, DISTRIKTSRÅD, DISTRIKTSÅRSMØDE, og REGIONSRÅD  

DISTRIKTSKONFERENCE: Før den nye struktur blev indført, skulle distrikterne afholde 
distriktskonferencer, som også skulle omfatte en generalforsamling. Nogle distrikter 
viderefører denne tradition, medens andre distrikter afholder et såkaldt årsmøde. 
 
DISTRIKTSLEDELSE: Ledelsen i et distrikt består af Distriktsguvernør (DG), 
Distriktsguvernør Elect (DGE), Distriktsguvernør Elect Elect (DGEE) og eventuelt Past 
Distriktsguvernør (PDG). Til at assistere sig udpeger DG en stab, som oftest vil være 
fra DG’s hjemklub: Distriktssekretær (DS), BF-assistent (BF-ass.) samt evt. 
Distriktsskatmester (DT) og Distrikts ekstensionassistent (EMC-ass.). Distriktsledelse 

http://www.ysmen.dk/
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og stab holder møde nogle gange om året efter lokal skik og behov. Se også 
DISTRIKTSLEDER. 
 
DISTRIKTSRÅD (DC): Før den nye struktur blev indført, havde man distriktsråd. 
Distriktsrådet – på engelsk District Council - bestod af DG, DGE, DGEE samt to 
medlemmer fra hver klub i distriktet, nemlig klubpræsidenten og vicepræsidenten 
eller et andet af klubben valgt distriktsrådsmedlem. Efter indførelse af den nye 
struktur har Distriktsledelsen pligt til at afholde mindst tre årlige møder for distriktets 
præsidiemedlemmer. Se også NY STRUKTUR. 

DISTRIKTSÅRSMØDE: I stedet for afholdelse af de tidligere distriktskonferencer, kan 
distrikterne nu vælge at afholde såkaldte årsmøder. 

DONAU, DISTRIKT DANUBE: Region Danmark har gennem en del år arbejdet med 
ekstension i Mellemeuropa og på Balkan, og dette ekstensionarbejde har båret frugt. 
Distrikt Donau blev i 2018 opdelt i to distrikter:  
Danaube Hungary og distrikt Danube Slovakia. 

DUES: I International Constitution (de internationale love) anvender man det 
engelske ord DUES for det, som vi benævner som 
Kontingenter. Kontingenter kan være til klubben, til distriktet, til regionen, til Area 
eller til den internationale organisation. Se INTERNATIONAL KONTINGENT.  

E 
EKSTENSION (EMC): For at vores bevægelse kan bestå og vinde udbredelse, må der 
til enhver tid, på alle fronter og niveauer arbejdes med ekstension: udbredelse, 
udvidelse og udvikling. Forkortelsen EMC dækker over Extension and Membership 
Conservation. 

EKSTENSIONUDVALG: Ved opstart af en ny Y’s Men’s Club er det hensigtsmæssigt 
at nedsætte et ekstensionudvalg. Dette ad hoc-udvalg kan bestå af medlemmer 
alene fra den initiativtagende klub, eller det kan være sammensat af medlemmer 
fra denne klub og personer, der går aktivt ind for dannelsen af den nye klub.  
Se under CHARTER APPLICATION, EKSTENSION, MODERKLUB og UDVALG. 

ELECT: Den engelske betegnelse elect betyder udvalgt og benyttes om den person, 
som er blevet udpeget og valgt til – når tiden dertil er inde - at beklæde en bestemt 
lederpost.  

ELMAR CROWE AWARD: Denne award gives til nogle få Distrikts Guvernører for et 
stort og dygtigt arbejde i eget distrikt. Se under AWARDS. 
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ELMAR CROWE HONORABLE MENTION: Elmar Crowe Honorable Mention er en 
udmærkelse, som gives til ganske få Distriktsguvernører der har udført et helt fantastisk 
arbejde for Y’s Men’s bevægelsen. Se under AWARDS. 
 
EMBLEM, MEDLEMSLOGO / MEDLEMSEMBLEM:  
Y’s Men International har et medlemslogo, som er inspireret af KFUM-trekanten, og 
som er symbolet på den harmoniske sammenhæng imellem og udvikling af ånd, sjæl 
og legeme. Medlemslogoet består af en rød trekant med nedadvendt spids. På 
trekantens øverste vandrette side står ordet ”International” hvilket fortæller, at vi er et 
verdensomspændende broderskab. Inde i trekanten står der Y’et, som indikerer vores 
tilhørsforhold til KFUM, og i den gaffel, som det store Y danner, stråler en gul (gylden) 
stjerne som symbol på stjernen over Betlehem. Se under CHARTER, KFUM, 
NØGLEORD.  
 
ENDOWMENT FUND (EF): The Endowment Fund (EF) blev grundlagt 1959. Denne fond, 
der blev oprettet i 1959, har til formål at udvikle og fremme vores organisation på 
globalt plan ved at rejse midler fra enkeltpersoner, klubber og konventioner til 
uddannelse, særlige projekter og nødsituationer. Den har fem afdelinger, der er fælles 
ansvarlige for Det Internationale Råd for investering og forvaltning af fonden, hvoraf 
kun renterne udbetales. 
Se THE GOLDEN BOOK. Se også SPECIAL DEVELOPMENT SUPPORT, GOLDEN 
BOOK, HONOUR ROLL, PAUL WILLIAM ALEXANDER FELLOW, PAUL WILLIAM 
ALEXANDER FELLOW, DOUBLE. 
 
ENGLAND: England ligger i Region Central-Syd Europa i Area Europa.  
Andre lande i regionen er Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Schweiz, Tyskland 
og Israel. Den første klub i England blev chartret i 1931. Bevægelsens motto er på 
engelsk: To acknowledge the duty that accompanies every right. 
 

ERNIE BELL AWARD: Denne udmærkelse er navngivet efter Ernest V. Bell, blandt 
venner kaldt Ernie Bell. Han var den første leder af BF-fonden, mens den endnu hed 
Bishop’s Fund. Udmærkelsen gives for BF-arbejde til de ti klubber på verdensplan, 
som i det forløbne år har samlet det højeste antal points alene for frimærker. Se 
under AWARDS. 

EUROPA, AREA EUROPE (EUR): Vort eget area består i dag af følgende fem 
regioner: Danmark, Norge, Finland/Baltikum Rusland og Central-Syd-Europa. 
Europa blev etableret som selvstændig region i 1932 med klubber i Estland, 
Tjekkoslovakiet, Polen, Ungarn og England. Anden Verdenskrig satte en stopper for 
Y’s Men’s bevægelsens arbejde i Europa, og først i 1947 blev der igen oprettet 
klubber i Europa.  
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Den første klub blev oprettet i Danmark, Aalborg Y’s Men’s Club Aalborghus, 
chartret den 3. juni 1947.  

EXTENSION – MEMBERSHIP - CONSERVATION (EMC): De  
engelske ord står for den internationale tjenestegren som har til formål at udbrede 
kendskabet til vores bevægelse og at styrke de bestående klubber i deres arbejde 
Extension er engelsk for ekstension: udbredelse, udvidelse, altså starte nye klubber. 
Membership er engelsk for medlemskab og står for rekruttering af nye medlemmer 
til klubben 
Conservation er engelsk for bevaring, vedligeholdelse, altså medlemspleje og pleje 
af klubmiljø. 

F 
FADDERKLUB: Ved opstart af en ny Y’s Men’s Club tages initiativet normalt af en 
eksisterende klub, hvis engelske betegnelse er Sponsor Club. Betegnelsen 
Fadderklub anvendes nogle steder, bl.a. i Norge. I Danmark er betegnelsen 
Moderklub mest anvendt. I ADRESSEBOGEN er ved hver enkelt klub anført navnet 
på moderklubben.  

FAMILY LIST eller Official Family List udarbejdes af Det international Hovedkvarter i 
Geneve (IHQ) mindst en gang om året. Forud for hvert nyt klubår udsender IHQ en 
liste over alle de personer, som er tilknyttet det internationale arbejde, arbejdet i 
Area-regi og på regionalt plan. Listen omfatter både de medlemsvalgte 
ledelsesmedlemmer og de udpegede stabsmedarbejdere og tjenesteledere.  

FAMILY MEMBERSHIP:  Tidligere var der mulighed for et reduceret kontingent for 
medlemmer fra samme familie. I 2016 blev en ny kontingentstruktur indført på 
internationalt plan, og herefter består denne mulighed ikke. I Regionens love 
indeholder dog i § 10 en mulighed for særligt familiemedlemsskab, men denne 
bestemmelse er ikke udnyttet.  

FINLAND, REGION FINLAND: Suomi - Finland dannede fra 1964 region sammen 
med Sverige. Siden 1980 har Finland været en selvstændig region blandt de seks i 
Area Europa. Den første finske klub blev chartret 12. februar 1966. Klubberne i de 
baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, er en del af Region Finland. 

FORKORTELSER: Y’s Men International kan på det nærmeste kaldes en organisation 
af forkortelser. Det engelske ord for alle betegnelser inden for Y’s Men International, 
geografiske områder, tjenestefunktioner på alle niveauer og stillingsbetegnelser fra 
klub til den internationale top ligger til grund alle forkortelserne. Herunder bringes 
nogle af disse forkortelser. Den enkelte forkortelse er vist i spalten til venstre. 
Betegnelsen på engelsk fremgår af den mellemste spalte, mens den danske 
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betegnelse er vist i spalten til højre. En længere liste over vor bevægelses 
forkortelser findes i HÅNDBOGEN. 

Forkortelser - se andet sted her i informations- og adressebogen.  

FORSIKRING: Region Danmark har tegnet tre typer forsikringer for medlemmerne:  
1. Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring 
2. Kollektiv Ulykkesforsikring 
3. Erhvervsansvarsforsikring 

Se nærmere om dækningsomfang mv. på regionens hjemmeside www.ysmen.dk 

FRANKRIG: Frankrig ligger i Region Central-Syd Europa i Area Europa. Andre lande 
i regionen er England, Grækenland, Holland, Italien, Schweiz, Tyskland og Israel. 
Den første klub i Frankrig blev chartret i 1949 
På fransk hedder Y’s Men’s mottoet: Tout droit implique devoir  
(Enhver ret indebærer pligt) 
 
FUNDRAISING / FUNDRAISER: At rejse kapital (fund) til et projekt er efter engelsk 
tungemål fundraising. Dertil er det nyttigt med en fundraiser. 

FUNDS:  
Alexander Scholarship Fund – forkortet ASF – er en fond oprettet i 1954. 
Brotherhood Fund er betegnelsen for BF-arbejdet siden 1968 The Endowment Fund 
– forkortet EF – er en fond, der bl.a.  
financierer ekstension rundt om i verden. 
Se under hver enkelt fond. Gå ind på Regionens hjemmeside:  
www.ysmen.dk 

G 
 
GENERALFORSAMLING: Den øverste myndighed i såvel Regionen som i klubberne er 
generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling skal holdes én gang om året, 
men der kan indkaldes til ekstraordinære samlinger. Regionens ordinære 
generalforsamling holdes sædvanligvis i forbindelse med regionskonferencen midt i juni 
måned. Se også ÅRSMØDE. 

GENERALSEKRETÆR (ISG): The International Secretary General (ISG) er den engelske 
titel på den eneste ansatte og lønnede fuldtidsleder i Y’s Men International. Siden 
2017 har haft hast kontor i Chang Mai, Thailand. Hovedkontoret (IHQ) er fortsat 
beliggende i Geneve, Schweiz, hvor der er tre ansatte medarbejdere. 

http://www.ysmen.dk/
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GOLDEN BOOK: The Golden Book – Den Gyldne Bog - blev påbegyndt i 1967. Den 
udgør en særlig afdeling under The Endowment Fund (EF). The Golden Book 
optager hædrende omtale af enkeltpersoner, klubber, distrikter eller regioner mod, 
at et beløb indbetales til EF. Se under ENDOWMENT FUND. 
 
GONGONGEN: Gongongen var et tidligere medlemsblad for danske Y’s Men og det 
officielle organ for Region Danmark. Magasinet udgik i 2009. Det elektroniske medie 
”SET & SKET” har delvist overtaget opgaven med at formidle information til 
medlemmerne. Se under PUBLIKATIONER 
 
GOOD STANDING: Betegnelsen anvendes flere steder i de internationale love – 
CONSTITUTION – om de klubber, som ”kører godt” og har betalt forfaldne 
kontingenter. I GL 410 nævnes det, at en klub skal have betalt kontingent til såvel 
Regionen som til Area og IHQ for alle klubbens medlemmer de seneste 3 semestre 
(halvår) far at være i ”Good Standing”. Kun sådanne klubber har stemmeret og 
mulighed for at blive medlem af International Council. Manglende 
kontingentbetaling i mere en 18 måneder kan føre til eksklusion (GL 904).   

GRÆKENLAND: Grækenland ligger i Region Central-Syd Europa i Area Europa. 
Andre lande i regionen er England, Frankrig, Holland, Italien, Schweiz, Tyskland og 
Israel. Den første klub i Grækenland blev chartret i 1933 i Thessaloniki. 

GUIDELINES (GL): (retningslinjer) Indgår som en del af de internationale love - 
CONSTITUTION – og uddyber og forklarer lovteksterne. Guidelines har stor 
betydning for den måde, hvorpå den internationale organisation drives. Guidelines 
kan ændres på ethvert møde i Det Internationale Råd med simpelt flertal af de 
fremmødte og stemmeberettigede medlemmer. (GL 1401). Se også VEDTÆGTER OG 
RETNINGSLINJER. 

H 
HARRY M. BALLANTYNE AWARD: Denne udmærkelse gives til en Y’s Man for 
fremragende indsats for International Y’sdom. Se AWARDS 
 
HEAD QUARTERS (IHQ): Se INTERNATIONALE KONTOR,  

HJEMMESIDE: Se Internet 

HOLLAND: Holland hører organisatorisk til Region Central-Syd Europa i Area 
Europa. Andre lande i samme region er England, Frankrig, Grækenland, Italien, 
Schweiz, Tyskland og Israel. Den første klub i Holland blev chartret i 1959. 
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HONORARY MEMBER / HONORARY MEMBERSHIP: Se under ÆRESMEDLEM 

HONOUR ROLL (ENDOWMENT FUND): Etableret af forvalterne af Endowment 
Fonden for at ære de personer, som donerer CHF 1.000 eller mere til Endowment 
Fund – enten som kontant eller som arv. 
 
HOST CLUB: Host er det engelske ord for vært. Se derfor under  
VÆRTSKLUB 

HOST COMMITTEE (HC), HOST CONVENTION COMMITTEE (HC):  
Se under KONFERENCEUDVALG 
 
HÅNDBØGER: Til brug i det daglige arbejde i klub, distrikt og region er der 
udarbejdet en række håndbøger og meget andet materiale. Det meste materiale 
findes på engelsk, men en del er oversat til dansk. 
ABC for Y’s Men i Region Danmark, som du kikker på netop nu, er en elementær, 
leksikal opslagsbog om Y’s Men International.  
ABC of Y’s Men International har den danske ABC for Y’s Men som forbillede; den 
kan fås hos IHQ 
District Governor’s Manual er en håndbog for Distrikts Guvernører på engelsk; kan 
fås hos IHQ. Manualen foreligger også i dansk oversættelse. Der findes desuden 
hæfter indeholdende de regionale love og vedtægter samt area- og internationale 
love.  
Regionen har udarbejdet en række forskellige håndbøger, brochurer og 
vejledninger, som alle kan downloades fra Regionens intranet. 

I 
INAUGURAL CHARGE: Et forslag til, hvorledes der eksempelvis sker 
ledelsesoverdragelse ved konferencer eller ved optagelse af nye medlemmer. 
Betegnes nu som Installation Charter. 

INDIA, AREA INDIA (IND): Area India består for tiden af følgende fem regioner: India 
Central, India Mid West, India South, India South West og India West. 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS, THE:  
The International Association of Y’s Men’s Clubs, er vor bevægelses officielle navn. 
For nemheds skyld anvendes mest den kortere form Y’s Men International. For alt 
det, som bevægelsen står for, bruges ofte betegnelsen Y’sdom, hvorfor også den 
korte form Y’sdom International kan anvendes som betegnelse for bevægelsen. Se 
under MOTTO og Y’SDOM.  

INTERNATIONAL BROTHER CLUBS (IBC): Se BRODERKLUBBER 
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INTERNATIONAL CONVENTION: Se under CONVENTION. 

INTERNATIONAL COUNCIL (IC): Den internationale bevægelse Y’s Men International 
øverste organ er: International Council. På dansk benævnes den Det Internationale 
Råd. Dette råd består af 15 medlemmer. De otte Areapræsidenter er automatisk 
medlem af Council. De resterende 7 pladser i Rådet bliver valgt af og efter 
nominering a klubberne. 2 af disse pladser er dog forbeholdt Young Members. 
Fordelingen sker efter medlemstal i hvert Area IP, IPIP, IPE, IT, ISG deltager i 
rådsmøderne med taleret med uden stemmeret. Andre personer kan efter 
omstændighederne inviteres til at deltage – helt eller delvist i rådsmødet. 
International Council mødes mindst en gang om året. Se også NOMINERING. 

INTERNATIONAL DIRECTOR (ID): Indtil 1. juni 1974 var den internationale betegnelse 
for den regionale leder International Director (ID). Betegnelsen, som nu bruges, er 
Regional Director (RD). Se under REGION. 

INTERNATIONALE KONTOR, DET (IHQ) 
På engelsk tales om International Head Quarters (IHQ). Y’s Men International har sit 
kontor i Geneve, og har siden 1973 været benævnt Det Internationale Kontor. 
Adressen er: 9. Avenue Sainte Clotilde, CH 1205 Geneva, Schweiz. I 2016 blev der 
etableret et satellitkontor i Chang Mai, Thailand, hvor International Generalsekretær 
har sæde. Det Internationale Kontor i Geneve rummer de ansatte internationale 
medarbejdere Se under GENERALSEKRETÆR og SATTELITKONTOR  
 
INTERNATIONAL EXECUTIVE OFFICERS (IEO): Topledelsen  
i Y’s Men International kaldes International Executive Officers (IEO’s). Denne 
topledelse består af fire personer: 
International President (IP)Immediate Past International President (IPIP) International 
President Elect (IPE) International Treasurer (IT). 
 

INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ): - på dansk Internationalt Hovedkvarter. 
Se INTERNATIONALE KONTOR, DET 

INTERNATIONAL KALENDER: Se Provisional Calender. 

INTERNATIONAL KIRKEDAG: Hvert år i januar – normalt årets tredje søndag – er der 
International Kirkedag. Det er alle Y’s Men’s fælles kirkedag. Alle klubber går i kirke 
den dag, sammen og måske sammen med andre klubber. Dagen gøres mange 
steder til en festdag, hvor der enten indledes med fælles morgenbord før 
gudstjenesten, eller man arrangerer et festligt spisefællesskab efter gudstjenesten. 

INTERNATIONAL KONTINGENT: Forud for hvert klubår fastsætter INTERNATIONAL 
COUNSIL et kontingent - DUES, som skal betales af organisationens klubber. 
Kontingentet beregnes i forhold til antallet af klubmedlemmer i hver enkelt klub. 



abc 

  17 

Beregningen sker to gange i løbet af et klubår på basis af medlemstallet henholdsvis 
pr. 31. juli og 31. januar og skal indbetales af Regionen senest den 10. i den 
efterfølgende måned. 

INTERNATIONAL PRESIDENT (IP): Den internationale Præsident (IP) er bevægelsens 
øverste valgte og administrative leder: IP vælges for et år. Af alle registrerede 
klubber verden over ved en afstemning pr. brev året før sin tiltrædelse. Det første år 
som International President elect (IPE). Det andet år som IP den øverste leder i Y’s 
Men International. Det tredje år som Immediate Past International President (IPIP).  

INTERNATIONAL SECRETARY GENERAL (ISG): ISG er lønnet og fuldtidsansat. I øjeblikket 
opererer han ud fra satellitkontoret i Chiang Mai, Thailand, mens organisationen har 
hovedkontor i Genève, Schweiz. Den første internationale generalsekretær, Henry 
Grimes, tjente fra 1925 til sin død i 1962. Gerald L. Heyl blev derefter udpeget og tjent 
indtil omorganiseringen af det internationale kontor. Fra 1974-1978 var Ingvar Wallin i 
Sverige international generalsekretær. Stillingen blev fyldt af Björn Pedersen fra Norge 
fra 1979 til 1983 og igen af Ingvar Wallin fra 1984-2000. Fra 2001-2010 blev den udfyldt 
af Rolando Dalmás fra Uruguay. I perioden september 2010 til marts 2019 var Takao 
Nishimura fra Japan generalsekretær. Jose Vargese fra Indien er pr. oktober 2018 
indtrådt som kommende ISG. Se GENERALSE 
KRETÆR 

INTERNATIONAL VICE-PRESIDENT (IVP): Indtil 1982 kaldtes den øverste leder af et area 
International Vice-President. (IVP). Siden har titlen været Area President (AP). Se AREA 

INTERNATIONAL YOUTH CONVOCATION (IYC)_ En begivenhed specielt designet til 
unge i alderen 16 - 30 år. Siden 1986 har en international youth convocation været 
afholdt i forbindelse med internationale konferencer. 

INTERNATIONAL YOUTH REPRESONTATIVE (IYR): En ung i alderen 18-28 år, valgt ved 
International Youth Convocations for en toårig periode til Det Internationale Råd, hvor 
pågældende har taleret, men ikke stemmeret. Som ledere af den 
verdensomspændende ungdom er den valgte repræsentant forpligtet til at have et 
godt kendskab til engelsk og Y's Men International aktiviteter og forventes at have en 
vis international erfaring. 

INTERNET: www.ysmen.dk er regionens hjemmeside. Herfra mulighed til at komme på 
area – og den internationale hjemmeside. Hjemmesiden bliver opdateret med nyheder, 
informationer, skabeloner etc. SE INTRANET  

INTRANET: Fra Y´s men´s hjemmeside kan medlemmer med en kode komme på 
intranettet. Her kan søges info om medlemmer, klubber etc. SE INTERNET 

ISRAEL: Trods sin beliggenhed ved det østlige Middelhav hører Israel til Region Central-
Syd Europa i Area Europa. Andre lande i denne region er England, Frankrig, 

http://www.ysmen.dk/
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Grækenland, Holland, Italien, Schweiz og Tyskland. Den første klub i Israel blev chartret 
i 1953. 

ITALIEN: Italien ligger i Region Central-Syd Europa i Area Europa.  
Andre lande i regionen er England, Frankrig, Grækenland, Holland, Schweiz, Tyskland 
og Israel. Den første klub i Italien blev chartret i 1934. 

J 
JESU KRISTI LÆRE: Fra sin start i 1922 blev Y’s Men International betragtet som en 
organisatorisk og integreret del af KFUM. Hver eneste Y’s Men’s Club blev chartret til at 
være ”Tjenesteklub for KFUM”. Se under KFUM, PARTNERSKAB og ØKUMENI. 

K 
KALENDER: Regionens kalender ajourføres løbende på hjemmesiden. 

K-FAMILIEN: Det er de otte selvstændige organisationer med baggrund i KFUM og 
KFUK, samt af FDF. 

KFUM: Forkortelsen KFUM dækker over ”Kristelig Forening for Unge Mænd”. På 
engelsk: YMCA for Young Men’s Christian Association. På tysk CVJM. På fransk: UCJG. 
På spansk: A.C.de J. Se under NØGLEORD, PARTNERSKAB og YMCA. 

KIRKEDAG: Se INTERNATIONAL KIRKEDAG 

KLUBBANNER: Mange klubber har eget klubbanner. Dette kan klubben bruge som 
gave ved klubchartringer, klubjubilæer og som foræring til et nyt medlem ved 
optagelse i klubben. De kan tages frem ved festlige lejligheder i klubben. SE 
BANNER, PERSONLIGT BANNER 
 

KLUBBEN: The International Association of Y’s Men’s Clubs er det officielle navn på vor 
bevægelse. Navnet udtrykker tydeligt, at her er tale om en sammenslutning af 
enkeltklubber. Det er gennem den lokale klub, at idéerne om Y’s dom bliver ført ud i 
livet. Se under CHARTER, UDVALG og Y’SDOM. 

KLUBBENS PROGRAM: I mange trykte klubprogrammer står bl.a. at ”klubben vil 
informere medlemmerne om aktuelle økonomiske, sociale og internationale spørgsmål 
gennem foredrag og diskussioner på klubmøderne”. Programudvalget har med 
klubbens kommende præsident i spidsen ansvarets for at lægge klubbens 
sæsonprogram, så det i videst muligt omfang indfrier de nævnte intentioner. Se under 
DISTRIKTS GUVERNØR, KLUBBEN og UDVALG. 
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KLUBBLAD / KLUBBREV: De fleste klubber udsender et klubbrev eller et referat efter 
hvert eller hvert andet klubmøde. Mange klubber laver i stedet eller derudover et 
klubblad, som enten kan være i papirformat eller i elektronisk format. 

KLUBKONTINGENT: Hver klub fastsætter på klubbens årlige generalforsamling et 
kontingent, som betales af hvert klubmedlem. Klubkontingentet dækker dels udgifter til 
klubbens drift og dels det beløb, der skal afregnes til Regionen som 
REGIONSKONTINGENT. 

KLUBMØDE: De fleste klubber holder to ordinære klubmøder om måneden. Det kan 
eksempelvis være den første og tredje tirsdag i hver måned, onsdag i de ulige uger 
eller mandag i de lige uger. Klubpræsidenten kan indkalde til særlige klubmøder efter 
behov. Specielt nye klubber vælger ofte en anden mødestruktur f.eks. med en 
månedlig lørdag. Se under TOASTMASTER. 

KOLLEKTDAG: Y’s Men International Region Danmark har fået mulighed for at komme i 
betragtning ved kollektindsamlinger i landets kirker, og de indsamlede midler fra 
den/disse dage går til et eller andet projekt. Tidligere var det en bestemt dag, hvor vi 
kunne komme i betragtning, men nu fastlægger hvert enkelt sogn selv sin egen 
indsamlingsplan. 

KONFERENCEUDVALG (HC): Ved enhver konference eller konvent har værtsklubben 
(evt. flere værtsklubber) mange opgaver at tage sig af. Disse opgaver tilrettelægges og 
løses internationale konventer af en Host Committee (HC) og ved regionale 
konferencer af et Konferenceudvalg eller Konventudvalg Se CONVENTION. 

KONFLIKTLØSNING: Se CONFLICT RESOLUTION PROCEDURE 

KONFESSION: Se JESU KRISTI LÆRE, KFUM og PARISERBASIS 

KONTINGENT: Kontingent er det beløb, som hvert medlem betaler for at være en del 
af Y’s Men’s bevægelsen. Medlemmet betaler et kontingent til klubben – 
KLUBKONTINGENT En del af klubkontingentet videresendes til Regionen som betaling 
for REGIONSKONTINGENT. Regionen videresender en del af dette kontingent dels til 
Area som betaling for Areakontingent og til det Internationale Hovedkontor (IHQ) som 
betaling for INTERNATIONAL KONTINGENT.  
Se endvidere under DUES. 

KOREA (KOR): Korea er et af de otte Areas og rummer følgende 11 regioner: Korea Bu 
Ul-Gyeong, Korea Chonbuk, Korea Daegu Gyeongbuk, Korea Gangwon, Korea 
Gyeonggi, Korea Incheon, Korea Jeju, Korea Jeonnam, Korea Seoul, Korea South and 
Korea West.   
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KRISTNE FLAG, DET: Under flagceremonien ved regionskonferencer, area- eller 
internationale konventer er der to faner, som føres ind forrest, nemlig Y’s Men’s-fanen 
og Det Kristne Flag. Mens det er helt naturligt at fanen med Y’s Men’s logoet benyttes 
overalt, er det anderledes med Det Kristne Flag. Flaget opbevares på Regionens arkiv i 
Holstebro. Se også ARKIV, MEDLEMSLOGO / MEDLEMSEMBLEM. 

KVINDER: Fra vor bevægelses begyndelse var Y’s Men’s klubberne udelukkende for 
mænd. I 1972 ændredes de internationale love, så kvinder fra da af har kunnet kunne 
optages som medlemmer på lige fod med mænd. For at der kan optages kvinder som 
medlemmer i en eksisterende klub, må denne antageligt ændre sine vedtægter. I dag 
er de fleste danske klubber såkaldte blandede klubber. Se under CLUB, KLUBBEN, Y’S 
MEN og Y’S MENETTER. 

L 
LATIN AMERICA (LAM): Dette area består af følgende regioner: Brasilien og Latin 
America.  

CARIBBEAN (CAC): Dette area består for tiden af tre regioner: Carribbean, Central & 
West Canada og Maritimes. 

LIEUTENANT DIRECTOR (LTD): Den engelske betegnelse for en sektionsleder. 
Forkortelsen Lt.D anvendes i daglig tale. Denne lederpost bruges ikke mere i Region 
Danmark. Se også REGIONSLEDELSESMEDLEM (RLM). 

LIGNINGSLOVENS § 8a og § 12: Region Danmark er godkendt som en 
almenvelgørende organisation i henhold til § 8a. denne godkendelse sammen med 
reglerne i bl.a. § 12 muliggør, at Region Danmark og alle Y’s Men’s klubber kan udøver 
velgørende arbejde uden at blive omfattet af moms- og skattereglerne. Se også 
ALMENVELGØRENDE ARBEJDE og MOMSKOMPENSATION. 

LOGO OG EMBLEM: Se EMBLEM 

LOVE OG VEDTÆGTER: Før en Y’s Men’s Club kan chartres, må den have sine egne 
love og vedtægter. Disse skal være i overensstemmelse med såvel de internationale 
som de regionale love. For at lette klubberne i deres arbejde med at udarbejde egne 
love er der udarbejdet et modelsæt af klublove og klubvedtægter, som kan tillempes 
efter lokale behov. For at kunne opretholde de fordele som f.eks. skattelovgivningen 
giver en bevægelse som vores, skal lovgivningen holdes. F.eks. giver det en 
begrænsning af, hvad vi må støtte. Anden lovgivning som persondata-forordningen 
(GDPR) skal også overholdes af alle led i organisationen. 
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M 
MEDLEMSKAB: Betingelserne for at blive optaget i en Y’s Men’s Club skal fremgå af 
klubbens love. Medlemsoptagelse sker ved en lille højtidelighed ved et internt 
klubmøde, hvor Y’s Men’s bevægelsens idé og formål endnu en gang gøres bekendt 
for dem, som skal optages. Se NØGLEORD. 

MEDLEMSLOGO / MEDLEMSEMBLEM. Se EMBLEM 

MEMBER-AT-LARGE: Udtrykket betyder egentlig løst medlem. Dersom en Y’s Man 
flytter til en lokalitet, hvor der ikke findes en Y’s Men’s Club, men alligevel ønsker at 
opretholde sit medlemskab af bevægelsen, får dette medlem status som member-at-
large. 

MEMBERSHIP CONSERVATION: Lige så vigtigt det er af få nye medlemmer, er det at 
bevare den aktuelle medlemsskare. Derfor er medlemsbevarelse en integreret del af 
Ekstension (EMC) 

MISSION STATEMENT: Den internationale værdierklæring lyder således: “The 
International Association of Y’s Men’s Clubs is a world-wide fellowship of persons of all 
faiths working together in mutual respect and affection, and with a common loyalty to 
the YMCA, striving through active service to develop, encourage and provide 
leadership to build a better world for all mankind”. 

MODERKLUB: Ved opstart af en ny Y’s Men’s Club tages initiativet normalt af en 
eksisterende klub, hvis engelske betegnelse er Sponsor Club. Betegnelsen Fadderklub 
anvendes nogle steder, bl.a. i Norge. I Danmark er betegnelsen Moderklub mest 
anvendt. 

MOMSKOMPENSATION: Almenvelgørende og almennyttige organisationer, der er 
godkendt af Skattemyndighederne kan i princippet udøve deres virksomhed moms- og 
skattefrit. Efter særlige regler, kan klubberne og regionen ansøge om refusion af de 
momsudgifter, som man har aftalt i forbindelse med indkøb, anskaffelse m.v. 

MOTTO: Y’s Men’s bevægelsens motto var oprindeligt kun affattet på engelsk: To 
acknowledge the duty that accompanies every right. På dansk bliver det til: At 
vedkende sig den pligt der følger med enhver ret. Hvert år siden 1989 har 
regionslederne haft et motto. Det er ikke bare personligt, men det har også indflydelse 
på hele Y´s Men arbejdet i RD-året. Mottoet kan også betegnes som tema eller 
årstema. Se også Y’SDOM. 

MØDEPLIGT: Alle Y’s Men har en forpligtigelse til at møde til alle klubmøder og 
udvalgsmøder. Er man fraværende ved tre på hinanden følgende klubmøder uden at 
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sende afbud, kan man fortabe sin ret til at være medlem. Se under AKTIV, AKTIVITETER 
og KLUBBEN. 

N 
NOMINERING: Hvad enten det er en toppost i Y’s Men International, der skal besættes, 
eller det er en udvalgsformand i klubben, der skal findes, må der en nominering til. Der 
må bringes navne i forslag, så der bliver nogle kandidater at vælge imellem. Hvis der 
kun bliver nomineret én person, bliver der ikke tale om noget valg, men egentlig om en 
kåring. 

NOMINERINGSUDVALG: Blandt de udvalg, en klub kan nedsætte, vil der ofte være et 
nomineringsudvalg.  Dette udvalg vil have som sin væsentligste opgave at finde frem 
til, hvem i klubben der kan besætte posterne i præsidiet, formandsposterne i klubbens 
udvalg m.fl.. Udvalget bør også have fokus på at finde kandidater til distriktsledelse, 
regionsledelse m.v. Se UDVALG. 

NORGE, REGION NORGE: Norge var fra 1964 i region sammen med Danmark. Siden 
1969 har Norge udgjort en selvstændig region blandt de fem regioner i Area Europa. 
Første norske klub blev chartret i 1958 i Stavanger. Norge blev en selvstændig sektion 
under Region Danmark/Norge i oktober 1965. Sverige er senere kommet med i 
regionen. Det internationale motto lyder på norsk: Å vedkjenne seg den plikt som 
følger med enhver rett. 

NYHEDSBREV: Regionsledelsen udsender med mellemrum nyhedsbrev. Se 
HJEMMESIDEN. 

NØGLEORD: Y’s Men International har et motto, som udtrykker det ideale mål for det 
enkelte Y’s Man for hele bevægelsen: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver 
ret. Derudover er der en nogle nøgleord, som også udtrykker noget centralt for det 
enkelte Y’s Man og for hele vor bevægelse. Blandt sådanne nøgleord kan fremhæves: 
Idealisme – Pligt – Uselvisk tjeneste –World Outlook – Y’sdom. Se under KFUM, 
MEDLEMSLOGO, MOTTO, TIME OF FAST, TJENESTE og Y’SDOM 

O 
OFFICIAL FAMILY LIST: Se Family List 

ONCE MORE WE STAND: Paul W. Alexander skrev den meget højtidelige sang ”Once 
More We Stand”., som findes i Y’s Men’s sangbogen. Sangens melodi er fra Jean 
Sibelius’ storværk Finlandia. 
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ORGANISATION: Diagram over bevægelsens organisation findes på henholdsvis 
region, area og international´s hjemmesider. Se FORKORTELSER. 

P 
PARISER-BASIS: På KFUM’s verdenskonference i Paris 1855 vedtoges det økumeniske 
grundlag for KFUM’s bibel- og kristendomssyn, derfor kaldet Pariser-Basis. Se JESU 
KRISTI LÆRE, KFUM og WORLD ALLIANCE. 

PARTNERSKAB / PARTNERSHIP: Selv om KFUM og Y’s Men International betragter 
hinanden som selvstændige organisationer, både på verdensplan og i de enkelte lande 
og regioner, foregår der et tæt samarbejde de to organisationer imellem. I 1981 blev 
der indgået en samarbejdsaftale mellem KFUM og KFUK i Danmark og Y’s Men 
International Region Danmark. I denne aftale er Partnerskab et nøgleord. Se under 
KFUM og se også SAMARBEJDSAFTALER. 

PAST: På de fleste ledelsesniveauer i Y’s Men International er ledelsesgrupperne på tre 
personer: Den kommende og forberedende leder, den residerende og ansvarshavende 
leder og den umiddelbart afgåede leder. Sidstnævnte får føjet past eller måske 
immediate past til den embedstitel han bestred året før: Past 

PAUL WILLIAM ALEXANDER FELLOW (PWAF): Medlemmer, som donerer CHF 120 til 
Endowment Fund kan anmode om at blive PWAF og få udstedt et certifikat 
underskrevet af tjenestelederen for Endowment Fund (ISD EF) samt en nål (a pin). 

PAUL WILLIAM ALEXANDER FELLEW, DOUBLE (DPWAF): Medlemmer som indbetaler 
yderligere CHF 120 eller samlet CHF 240 direkte bliver DOUBLE PAIL WILLIAM 
ALEXANDER FELLOW. DPWAF hat sit eget certifikat og nål. 

PERSONDATALOVEN (GDPR): EU-direktivet om beskyttelse af personoplysninger trådte 
i kraft den 25. maj 2018. Region Danmarks har udfærdiget forskellige dataformularer, 
som er stillet til rådighed for klubber m.v. Se også DATAANSVARLIG og 
DATABEHANDLER. 

PERSONLIGT BANNER: Internationale Præsidenter, Regionsledere og andre får ofte 
fremstillet et personligt banner. Samarbejdspartnere kan takkes og beæres med et 
eksemplar. Klubbannere såvel som personlige bannere er velegnede byttegaver ved 
konferencer og internationale konventer. SE BANNER, KLUBBANNER. 

PORTALBUZZ:  Er navnet på den database, som IHQ driver. Det er ønskeligt, at alle 
medlemmer registreres i denne database, som er beliggende på en server i USA. 
Region Danmarks har ikke kunnet få de nødvendige garantier for, at personoplysninger 
behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR), og derfor er 
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ingen danske medlemmer registreret udover de personer, som beklæder e 
international post eller selv har givet samtykke. 

PRESSE / PR: Se under PUBLICITY / PUBLIC RELATIONS 

PROJEKTER: Eksistensberettigelsen for Y’s Men’s klubberne er at vi yder tjeneste og 
hjælp, på lokalt og regionalt plan og internationalt. Tjenesten og hjælpen kan være på 
det menneskelige og medmenneskelige plan og rent praktisk. Et projekt kan være 
organiseret af en klub, et distrikt, en region eller af hele den internationale bevægelse. 
Se under FUNDRAISING og REGIONSPROJEKT. 

PROVISIONAL CALENDER: Hver år udarbejder og udsender IHQ (Det international 
Hovedkvarter) en kalender for kommende arrangementer, terminer og deadlines.  

PRÆSIDENTMØDE: Det årlige præsidentmøde blev i 2017 afløst af et tilsvarende 
vicepræsidentmøde, hvor også kommende ledere i distrikterne deltager. 

PRÆSIDIUM: Ledelsen i en Y’s Men’s Club kaldes et præsidium. Dette præsidium er 
klubbens bestyrelse og består af mindst fire personer valgt af og blandt klubbens 
medlemmer: klubpræsident, vicepræsident, skatmester og sekretær. Se under 
KLUBBEN. 

PUBLICITY / PUBLIC RELATIONS (PR): Selv om Y’s Men’s bevægelsen er en privat 
organisation, så har vi normalt ikke noget imod - har egentlig brug for - at der er 
offentlighed omkring vore aktiviteter. Det gælder både i klubben, i distriktet, og videre 
op. i regionen og i det internationale. Region Danmark har udpeget en SD for PR. 

PUBLIKATIONER: WAI er det officielle organ for Region Danmark. Nyhedsbrev kaldes 
en informationsskrivelse, som regionslederen udsender med passende mellemrum til 
alle medlemmer, der har en mailadresse. Den kan også hentes på: www.ysmen.dk. Y’s 
Men’s World er det officielle blad for Y’s Men’s International. Bladet leveres digitalt 
oversat til dansk. YMCA World Communique er et engelsksproget organ for KFUM’s 
Verdensforbund. Youth World henvender sig til de yngre Y’s Men. 

PULS 
Til afløsning for Y’s Men’s Sangbogen, der første gang udkom i 1975, har regionen i 
samarbejde med KFUM og KFUK i 2009 udgivet ”PULS” – Y’s Men’s sangbog. 
Sangbogen indeholder udover 265 salmer, sange og viser samt afsnittet ”Kerneord til 
dagen og vejen” 

R 
RAPPORTER: Et rapporteringssystem er nødvendigt på alle niveauer for effektiv 
administration af vores organisation. Alle ledere forventes at rapportere regelmæssigt 

http://www.ysmen.dk/
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til ovenstående niveau. Rapporter om antal medlemmer skal laves 1. februar og 1. 
august. Area Presidents, International Service Directors og andre internationale ledere 
rapporterer til det internationale rådsmøde og midtvejs møde (MYM). Der skal foreligge 
et referat/rapport for at danske Y’s Men kan få udbetalt befordringsgodtgørelse. .  

REGION: En region er et geografisk og administrativt område, der igen består af et 
antal distrikter. Regionens øverste leder er Regionslederen (Regional Director = RD), 
som på den årlige regionskonference to år før sin tiltræden vælges til Regionsleder 
Elect (RDEE). Året før sit RD-år benævnes vedkommende som Regionsleder Elect (RDE). 
Regionsledelsen består således af RD, RDE, RDEE og PRD. Efter strukturændringerne i 
2016 arbejder ledelsen mere som et team.  Region Danmark har som formel øverste 
ledelse Regionsrådet. RD, RDE, RDEE, PRD er regionens daglige ledelse. Region 
Danmark har næsten 4000 medlemmer, hvoraf lang de fleste er i DK. Desuden består 
regionen af 8 østeuropæiske lande: Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Moldova, 
Bulgarien, Kosovo og Albanien. 

REGION SVERIGE: Sverige er ikke længere en selvstændig region. Sverige hører nu 
under Norge. 

REGIONAL SERVICE DIRECTOR (RSD): Se TJENESTELEDER 

REGIONSKONFERENCE: Mod slutningen af hvert klubår –gerne i juni måned - afholdes 
Regionskonferencen og generalforsamling. Generalforsamlingen er regionens øverste 
myndighed. Derfor skal alle klubber lade sig repræsentere på generalforsamlingen. 
Uchartrede klubber er berettiget til at deltage, men uden stemmeret. 

Denne ret tilkommer alene chartrede klubber forudsat, at de har opfyldt deres 
forpligtelser over for regionen. I forbindelse med area eller verdenskonference i DK kan 
Regionskonferencen være placeret i august. 

REGIONSKONTINGENT: Det kontingent, som hver klub skal afregne til Regionen 
henholdsvis pr. 10. august og 10. februar er sammensat af følgende: Kontingent til 
Regionen, kontingent til Area, kontingent IHQ, bidrag til kollektiv forsikring, tilskud til 
afholdelse af regionskonference. 

REGIONSLEDELSEN: Den øverste daglige ledelse i Region Danmark er Regionsledelsen, 
som udgøres af RD, RDE, RDEE og PRD. Se DISTRIKT, REGION DANMARK 

REGIONSLEDELSESMEDLEM (RLM): Blev afskaffet i forbindelse med ny struktur i region 
Danmark i 2016  

REGIONSPROJEKT: Gennem de seneste mange år har DGE´erne sammen med RDE og 
den øvrige regionsledelse, gennemført ret store projekter, som alle regionens klubber 
har været fælles om, altså regionsprojekter. Klubberne har som fundraisere ved fælles 
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hjælp rejst ret store pengesummer, som har sat Region Danmark i stand til at hjælpe 
ganske betydeligt både her i Danmark og ud over jorden. Se under FUNDRAISING og 
PROJEKTER. 

REGIONSRÅDET: Region Danmark har som øverste ledelse Regionsrådet. Rådet består 
af en repræsentant fra hver af regionens distrikter samt regionsledelsen. Råder hedder 
internationalt Regional Council. Regionsrådet holder normalt 4 samlinger om året. Se 
under REGION DANMARK. 

REJSEKOORDINATOR: Enhver region må have en Rejsekoordinator (TC), en 
tjenesteleder (RSD) som er ansvarlig for koordinationen af rejseforhold for eksempelvis 
BF-delegater, der kommer til regionen. International Travel Coordinator (ITC) er en 
international tjenesteleder som samordner rejser på internationalt plan. 

RELATED Y SECRETARY: Related Secretary er den engelske skrivemåde for en lokal 
KFUM-sekretær, der deltager i en Y’s Men’s Club. En sådan KFUM-sekretær har ikke 
andre rettigheder eller beføjelser end alle andre Y’s Men. 

ROLL BACK MALARIA (RBM): Y's Men International arbejder sammen med International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) for at levere midler til køb af 
langvarige insekticidbehandlede myggenet til distribution i områder med høj risiko. I 
Danmark har Aulum Y’s Men’s Club ydet en stor indsats for at skaffe midler til dette 
projekt. 

ROSTER: Det engelske ord roster betyder deltagerliste eller medlemsfortegnelse. Både 
ved distriktskonferencer, regionskonferencer, Area Conventions og ved International 
Conventions udfærdiges en fortegnelse over deltagerne. Ved de internationale 
konventer kaldes denne liste roster.  
Se også PORTALBUZZ og PERSONDATAFORORDNINGEN. 

RUSLAND: Region Rusland blev selvstændig region i juni 2003 som en del af Area 
Europa. 

S 
SALG AF ARTIKLER: Ysdesign.dk samt en lang række klubber tilbyder emblemer, 
vinkartoner, m.v. specielt designet til Y´s Men. Se ”Til salg” på hjemmesiden 

SAMARBEJDSAFTALER: Region Danmark har indgået samarbejdsaftaler med: KFUM & 
KFUK, KFUM’s Idræt, KFUM’s Sociale Arbejde, FDF, Danmarks Kirkelige Mediecenter og 
Kristelig Lytter- og Fjernseerforening (KLF), Aftalerne kan findes på Regionens intranet. 
Se KFUM og PARTNERSKAB. 
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SANGBOG: Til afløsning for Y’s Men’s Sangbogen, der første gang udkom i 1975, har 
regionen i samarbejde med KFUM og KFUK i 2009 udgivet ”PULS” – Y’s Men’s sangbog. 
Sangbogen indeholder udover 265 salmer, sange og viser samt afsnittet ”Kerneord til 
dagen og vejen” 

SATTELITKONTOR (SLO): I 2016 etablerede den internationale organisation et kontor i 
Chang Mai, Thailand, hvortil den Internationale Generalsekretær (ISG) flyttede. 
Hovedkontoret (IHQ) med de administrative medarbejdere er fortsat hjemmehørende i 
Schweiz. 

SCHWEIZ: Dette land ligger i Region Central-Syd Europa i Area Europa. Andre lande i 
denne region er England, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Tyskland og Israel. 
Hovedsædet for Y´s Men international IHQ ligger i Geneve. 

SEKTIONER: Indtil 2017 – indførelsen af ny struktur – var Danmark opdelt i 5 sektioner, 
som hver valgte et medlem til Regionsledelsen (RLM). 

SENIORMEDLEM: Kan f.eks. fritages for visse arbejdsopgaver i klubben efter klubbens 
regler. 

SERVICE DIRECTOR (RSD): Se under TJENESTELEDER 

SET & SKET: Er en elektronisk publikation, som udkommer efter behov på 
Regionshjemmesiden. Der optages forskellige artikler fra ledelse og medlemmer, og 
den redigeres af RSD for PR.  Se HJEMMESIDEN 

SHORT-TERM EXCHANGE PROGRAMME (STEP): Se STEP. 

SKABELONER: Master til breve, PowerPoints m.v. Kan findes på hjemmesiden. 

SKATMESTER: Er betegnelsen for den person, som har ansvaret for organisationens, 
regionens eller klubbens økonomi. I international sammenhæng er betegnelsen 
International Treasurer (IT) eller Area Treasurer (AT). Region Danmark anvender 
betegnelsen Regionsskatmester (RT) 

SKATTEFRADRAGSPROJEKT: Regionsprojekt med skattefradragsret. For at bevare 
godkendelsen som almenvelgørende organisation skal mindst 100 personer hvert år 
hver indbetale mindst 200 kr. med opgivelse af personnummer til Regionen. For at 
opfylde dette krav vælges der hvert år et projekt, som betegnes skattefradragsprojekt, 
som modtager disse indbetalinger. Hvis disse indbetalinger ikke sker, kan Regionen få 
frataget sig godkendelse, hvilket vil have betydelige økonomiske konsekvenser for alle 
klubber og regionen Se også MOMSKOMPENSATION. 



abc 

  28 

SPECIAL DEVELOPMENT SUPPORT (SDS): Disse midler ydes til støtte for projekter af 
særlig karakter, der har til formål at udvide og udvikle Y's Men International – 
ekstension, medlemsbevarelse og lederskab. 

SPONSOR CLUB: Ved opstart af en ny Y’s Men’s Club tages initiativet normalt af en 
eksisterende klub, hvis engelske betegnelse er Sponsor Club. Betegnelsen Fadderklub 
anvendes nogle steder, bl.a. i Norge. I Danmark er betegnelsen Moderklub mest 
anvendt.  

STAFF: De ansatte på Det Internationale Kontor i Geneve kaldes for The Staff, staben. 
Se under GENERALSEKRETÆR (ISG) og INTERNATIONALE KONTOR, DET (IHQ) 

STEP: Short Term Exchange Programme er et program for korttids ungdomsudveksling 
som er rettet mod 15-25-årige døtre og sønner samt børnebørn af Y’s Men’s familier 
samt andre interesserede. Det er et tilbud om ophold af en varighed på fra 2 – 11 uger 
hos en Y’s Men’s familie i et andet land. RSD for STEP / YEEP kan kontaktes for 
information og udlevering af ansøgningsskema. Gå på Regionens hjemmeside: 
www.ysmen.dk 

STEP FOR ALL (SFA): Et internationalt program i samarbejde med de eksisterende TOF-
GPF- og BF-programmer, som giver alle Y's Men mulighed for at være volontører i 
udvalgte TOF-GPF-projekter i kort periode, typisk et par uger. Delvis finansiering er 
muligt for visse kvalificerede ansøgere. Fra 2018/19 eksisterer STEP for ALL ikke længere 
som et selvstændigt program under BF-paraplyen. STEP- midlerne er nu til rådighed 
som BF Project Volunteer Grants. 

SUPPLY DEPOT: USA Area Supply Depot forhandler Y’s Men’s effekter af mange 
forskellige slags. Adressen på USA Area Supply. Depotvarer kan fås ved henvendelse til 
regionssekretariatet. Disse effekter bliver på grund af transportomkostninger m.m. 
uforholdsmæssigt dyre for os i Danmark. Forskellige effekter kan erhverves på 
internationale konventer. Men lignende effekter fremstilles og forhandles også på 
regionalt plan. På regionens hjemmeside er der en oversigt, hvor de forskellige effekter 
forhandles. SE: TIL SALG 

SVERIGE. Hører nu som et distrikt under region Norge. SE: NORGE 

T 
TEMA: se MOTTO 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS: 

Det officielle navn for vor bevægelse er The International Association of Y’s Men’s 
Clubs. For nemheds skyld anvendes mest den kortere form: Y’s Men International. For 

http://www.ysmen.dk/
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alt det, som bevægelsen står for bruges ofte betegnelsen Y’sdom, hvorfor også den 
korte form Y’sdom International kan anvendes. Se under MOTTO og Y’SDOM. 

TIME OF FAST (TOF): Denne tjenestegren inden for Y’s Men International støtter 
udviklingsarbejde overalt i verden. Gennem et samarbejde mellem KFUM’s 
Verdensforbund og dets regionale ledere iværksætter den internationale TOF-
tjenestegren uddannelses- og selvhjælpsprojekter på lokaliteter i alle dele af verden. 
Princippet bag denne støtteordning er, at medlemmerne undværer et måltid mad og 
donerer det tilsvarende beløb.  
Se under WORLD SERVICE. Gå på Regionens hjemmeside: www.ysmen.dk 

TJENESTE: Enhver Y’s Men’s Club er pr. definition ”Tjenesteklub for KFUM”. Tjeneste er 
et af nøgleordene inden for Y’s Men International. Se under KFUM, PARTNERSKAB og 
Y’SDOM 

TJENESTELEDER (RSD): Til at varetage forskellige opgaver inden for regionen udpeger 
regionsledelsen nogle tjenesteledere, Regional Service Director (RSD). Hver enkelt RSD 
fungerer normalt over en årrække, men antallet af RSD’ere kan variere efter behov, 
ligesom sagsområderne kan sammenlægges i henhold til regionsledelsens og 
regionsrådets ønsker samt den enkelte tjenesteleders interesse og formåen. Tilsvarende 
findes der tjenesteledere i Area (ASD) og internationalt (ISD). Gå på Regionens 
hjemmeside: http://www.ysmen.dk 

TOASTMASTER: Ved ethvert arrangement i Y’s Men’s sammenhæng, lige fra et 
klubmøde til et verdenskonvent, vil der være brug for en mødeleder, en toastmaster. Se 
under KLUBBEN og PRÆSIDIUM. 

TRAVEL COORDINATOR: Enhver region må have en Rejsekoordinator (TC), en 
tjenesteleder (RSD) som er ansvarlig for koordinationen af rejseforhold for eksempelvis 
BF-delegater, der kommer til regionen. International Travel Coordinator (ITC) er en 
international tjenesteleder som samordner rejser på internationalt plan. 

TREASURER: På dansk: skatmester eller kasserer. RT er f.eks. regionens skatmester 
R(region) S(sekretær) T(treasurer=skatmester) 

TRIANGELFORBINDELSE: To broderklubber kan i fællesskab etablere 
broderklubforbindelse til en tredje, eller den klub, som har broderklubforbindelse med 
to klubber, kan få disse til at etablere indbyrdes broderklubforbindelse. I begge tilfælde 
opstår der en triangelforbindelse. Der findes nogle få eksempler på 
kvadrangelforbindelser, altså fire klubber, der er gået i indbyrdes broderklubforbindelse. 
RSD for Broderklubber er behjælpelig vedrørende etablering af broderklubforbindelse. 
Se under BRODERKLUB. 

http://www.ysmen.dk/
http://www.ysmen.dk/
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TYSKLAND: Tyskland ligger i Region Central-Syd Europa i Area Europa. Andre lande i 
denne region er England, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Schweiz, og Israel. 
Den første klub i Tyskland blev chartret i 1949 i Göttingen (nu ophørt). Tyskland har for 
tiden 8 klubber. På tysk hedder Y’s Men’s mottoet: Kein Recht ohne Pflicht (Ingen ret 
uden pligt). 

U 
UDVALG: Klubbens mange opgaver kan normalt ikke løses af den samlede klub. Heller 
ikke kan klubbens præsidium tage sig af alle opgaver. Klubben nedsætter et 
nødvendigt antal udvalg, som under ansvar over for præsidiet løser de konkrete 
opgaver. Alternative måder at løse klubbens opgaver på er dukket op de senere år. 
Distrikter og regioner kan også nedsætte udvalg enten ad hoc til at løse en speciel 
opgave eller af mere permanent karakter. Se under AKTIVITETER, KLUBBENS 
PROGRAM og Y’SDOM. 

UNGDOMSUDVEKSLING: Se under YEEP 

UNITED NATIONS – CONSULTATIVE STATUS: Y's Men International fik i 2006 tildelt 
Special Consultative Status af De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd. Y's 
Men International er nu i stand til at udpege officielle repræsentanter til De Forenede 
Nationer - til FN's hovedkvarter i New York og FN's kontorer i Genève og Wien. 

USA, AREA USA (USA): USA udgør et af de otte areas i Y’s Men’s organisationen. Area 
USA består for tiden af disse ni regioner: Hawaii, Mid-America, Mid-East, North Atlantic, 
North Central, Pacific Central, Pacific Northwest, Pacific Southwest og South Atlantic. Y´s 
men startede her I 1922. 

V 
VEDTÆGTER OG RETNINGSLINJER (VR): I tilknytning til Regionens love er der lavet 
nogle vejledende og uddybende bestemmelser, som forklarer lovteksten på forskellig 
måde. Disse bestemmelser kan – i modsætning til lovbestemmelserne – ændres på en 
generalforsamling med simpel stemmeflerhed. (§33). Se også GUIDELINES. 

VICEPRÆSIDENT: Vælges af klubben. Virker 1 år med en efterfølgende 1 årig periode 
som klubbens præsident. Sidder i klubbens præsidie. Sidder ofte som fmd. i 
programudvalget, der tilrettelægger det kommende års møder.  

VICEPRÆSIDENTMØDE: I 2017 afløstes det traditionelle præsidentmøde i august af et 
tilsvarende møde for vicepræsidenter. Dette møde afvikles i begyndelsen af februar. 
Regionsledelsen indkalder samtlige vicepræsidenter og kommende ledere i distrikterne 
til dette møde. Tjenesteledere, regionsråd og regionsudvalg kan efter behov også 
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deltage. Mødets formål er at orientere og inspirere deltagerne og gøre dem bedre 
rustet til arbejdet hjemme i klubberne og distrikterne i det forestående klubår. Se under 
KLUBBEN, PRÆSIDIUM og REGIONSRÅD. 

VISION 2022: International Council har vedtaget følgende visionserklæring: ”At blive en 
akkrediteret, globalt orienteret, frivillig serviceorganisation på mindst 50 000 
medlemmer med hjemsted i 100 lande, der stræber efter at forbedre menneskelige 
værdier med særlig fokus på ungdomsudvikling ved at opretholde mottoet "At 
anerkende den pligt, der følger med enhver ret" og arbejde i aktiv tjeneste og 
partnerskab med YMCA, FN og andre organisationer til at opbygge en bedre verden at 
bo i”. 
Region Danmark har også vedtaget nogle visionsmål, som er nedskrevet i en særlig 
folder ”VISION 2022”, som kan downloades fra Regionens intranet. 

VÆRTSKLUB: Hvad der internationalt kaldes en Host Club, hedder under vore 
himmelstrøg en værtsklub. Værtsklubben er evt. i et samarbejde med andre klubber – 
den/de klub(ber), der har ansvaret for alle de praktiske og ydre rammer for en 
Regionskonference, et Areakonvent eller et Internationalt Konvent. Se under 
CONVENTION. 

W 
WEBSITE: Region Danmarks hjemmeside findes på www.ysmen.dk. 

WEEK OF PRAYER: KFUM og KFUK over hele verden har fokus på ”Week of Prayer and 
World Fellowship” hvert år i november. Fra Regionens hjemmeside kan downloades en 
kopi af ”Week of Prayer-hæftet”. Da vores organisation er baseret på ”Jesu Kristi lære”, 
er denne uge også relevant for Y’s Men. 

WILLIAMS, GEORGE: George Williams oprettede KFUM den 6. juni 1844. KFUM-
bevægelsen vandt ret hurtigt udbredelse og blev efterhånden en international 
bevægelse. Se under JESU KRISTI LÆRE, KFUM, ØKUMENI og PARISER-BASIS. 

WORLD ALLIANCE: World Alliance of YMCA er den engelske betegnelse for KFUM’s 
Verdensforbund, som blev dannet ved KFUM’s verdenskonference i Paris 1855. Se 
under JESU KRISTI LÆRE, KFUM og PARISER-BASIS 

WORLD COMMUNIQUE: Det engelsksprogede YMCA World Communique er organ for 
KFUM’s Verdensforbund. Bladet har siden 1958 haft en særlig udgivelse for Y’s Men. 
Publikationen hedder nu YMCA WORLD. Se under YMCA WORLD og PUBLIKATIONER 

WORLD OUTLOOK: Y’s Men International er betegnelsen for vores bevægelse. World 
Outlook – som betyder udsyn mod verden – må derfor betragtes som en 
nødvendighed for enhver Y’s Men’s Club og for ethvert klubmedlem. World Outlook 
omfatter alt det, vi ikke beskæftiger os med i det nære samfund. 
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WORLD SERVICE: Under denne betegnelse skjuler sig Time of Fast programmet. Det er 
en international tjenestegren med selvstændig international tjenesteleder, ISD. I Region 
Danmark varetages dette arbejde for tiden af RSD for Time of Fast 

Y 
Y-et i Y´s men kommer fra YMCA (KFUM). Y´et en forkortelse for Young (ung) 

Y SERVICE CLUB: International Council ændrede i 1995 de internationale love således, 
at det er tilladt lokale klubber at benævnes Y’s Men og Women’s Clubs eller Y Service 
Clubs. Medlemmer af disse klubber benævnes Y’s Men eller Y’s Women. Se under 
KVINDER, Y’SDOM og Y’SDOM INTERNATIONAL. 

YEEP – YOUTH EDUCATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: Y’s Men International har sit 
eget ungdomsudviklingsprogram. I daglig tale benævnt som YEEP, og det er 
forkortelsen af Youth Educational Exchange Program. Dette program tilbyder døtre og 
sønner i alderen 16 – 18 år af Y’s Men et studieophold i et år i et andet land. Den 
studerende lever og bo hos en Y’s Men-familie som medlem af familien. Gå på 
Regionens hjemmeside: http://www.ysmen.dk 

YES - Y’s Extension Support Programme. Formålet med YES er, at give klubber og 
medlemmer mulighed for at bidrage til extension aktiviteter (udvidelse med flere lande, 
klubber og medlemmer). Alle donationer til YES vil udelukkende blive brugt til extension 
formål. Siden 2017 administreres programmet af Areas 

YMCA: Den engelske forkortelse af KFUM står for: Young Men’s Christian Association. 
Bevægelsens stifter er englænderen George Williams. Se under KFUM og WILLIAMS. 

YMCA WORLD: Navnet på publikationen fra World Alliance of YMCAs. Tidligere kendt 
som WORLD COMMUNIQUE. Se dette. 

YMI: Anvendes som forkortelse for Y’s Men’s International. 

YMI WORLD: Det aktuelle navn for Y’s Men International publikation i stedet for ”Y’s 
Men’s World. Se Y’S MEN’S WORLD. 

YOUNG MEMBER: En speciel kategori af Y’s Men’s medlemmer mellem 26 – 40 år. 

YOUNG ICM: Et medlem af INTERNATIONAL COUNCIL (IC) mellem 26 – 39 år og med 
en funktionsperiode på 2 år. De to pladsen i IC roterer mellem Areaerne fra den 
mindste til den største. 

http://www.ysmen.dk/
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YOUTH WORLD: I 2019 bliver publikationen Youth World udgivet for 75. gang. 
Magasinet henvender sig til den yngre generation, og udkommer kun i en 
engelsksproget udgave. 

Y´s DESIGN: Se SALG AF ARTIKLER 

Y’S MEN: Medlemmer af Y's Men's Clubs. Det udtales på samme måde som "vise 
mænd. Den historiske forklaring af navnet er som følger: I engelsktalende lande, især 
USA, refereres YMCA meget ofte til "Y.". Begrebet "Y" betyder derfor "mænd fra eller 
for Y ”, Det vil sige YMCA. Dette kommer også til udtryk, når der ofte tilføjes: "Service 
Club for YMCA." 
Efter ændringer af vores internationale forfatning betyder udtrykket "Y's Man" nu et 
medlem af en Y's Men's Club, uanset køn. I nogle lande hedder et kvindelig medlem en 
"Y's Woman.. Se under INTERNATIONAL, KFUM, KLUBBEN og KVINDER. 

Y’S MEN INTERNATIONAL: The International Association of Y’s Men’s Clubs er vor 
bevægelses officielle navn. For nemheds skyld anvendes ofte den kortere betegnelse: 
Y’s Men International eller Y’sdom International. For alt det som bevægelsen står for 
bruges ofte betegnelsen Y’sdom. Se under THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S 
MEN’S CLUBS, Y’SDOM og Y’SDOM INTERNATIONAL. 

Y’s MENETTER: Er kvinder, som er medlemmer af en Y’s Menette Club. Regionens navn 
er Y´s Menettes Region Danmark under The International Association of Y´s Men´s 
Clubs. 

Y’S MENETTE CLUB: Y´s Menette klubber og Y´s Men´s klubber kan oprette nye Y´s 
Mennette klubber. En Y´s menette Club påtager sig selvstændige arbejdsopgaver. 
Støtter KFUM og KFUK, samt yder støtte til samfundet, såvel lokalt som på internatinal 
plan. Se under KVINDER. 

Y’S MEN’S WORLD: Det officielle blad for Y’s Men’s International hedder Y’s Men’s 
World og udsendtes for første gang i 1936. Y’s Men’s World er talerør for den 
internationale ledelse, men orienterer i det hele taget om Y’s Men’s-forhold på 
internationalt plan. Fra 1947 kunne bladet leveres på andre sprog og leveres bl.a. i 
dansk udgave. Udsendes digitalt. Se YOUTH WORLD og PUBLIKATIONER. 

Y’S WOMEN: International Council ændrede i 1995 de internationale love således, at 
det er tilladt lokale klubber at benævnes Y’s Men og Women’s Clubs eller Y Service 
Clubs. Medlemmer af disse klubber benævnes Y’s Men eller Y’s Women. Som resultat af 
denne afgørelse har vores bevægelses officielle navn, The International Association of 
Y’s Men’s Clubs, fået en ny variant, Y’sdom International, som kan anvendes, hvor ordet 
Men i bevægelsens navn ikke er accepteret. Se under KVINDER og Y’SDOM 
INTERNATIONAL 
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Y’S YOUTH CLUBS (YYC): En Y's Youth Club er en del af den internationale 
sammenslutning af Y's Men's Clubs, der er åben for mandlige og kvindelige 
medlemmer i alderen 15-30 år. Disse klubber er undtaget fra alle internationale, 
område-, region- og distriktsafgifter. Deres mål er: at tilskynde unge til at fremme 
YMCAs ypperlige idealer og involvere sig aktivt i serviceaktiviteter til YMCA og samfund 
med YMI; at styrke konceptet om, at YMI er en familieorienteret bevægelse; at give 
mulighed for personlig udvikling af medlemmer, at udvikle morgendagens lederskab; 
og at fremme ungdoms tjeneste for verdensfred. Region Danmark har ingen Youth 
Clubs. 

Y’SDOM: Udtrykket dækker over selve idéen bag Y’s Men’s bevægelsen. Ordet bruges 
ofte i intern omtale af vor bevægelses arbejde og det, som den i almindelighed står for, 
såvel om det udadvendte arbejde som de medlemsmæssige relationer på lokalt, 
regionalt og internationalt plan. Se også MOTTO og NØGLEORD 

Y’SDOM INTERNATIONAL: Denne korte form for vores bevægelses officielle navn, The 
International Association of Y’s Men’s Clubs, kan anvendes, hvor ordet Men i 
bevægelsens navn ikke er accepteret. Se under KVINDER, Y’S MEN og Y’S WOMEN 

Y’SLING: Er betegnelsen for alle børn af Y’s Men. 

Y’SLY: En kammeratlig hilsen, der ofte benyttes som sluthilsen på breve, for eksempel: 
Med Y’sly hilsen. 

Æ 
ÆRESMEDLEM: En sådan status, som på amerikansk-engelsk hedder honourary 
member, gives af den internationale generalsekretær med IP’s godkendelse til 
personer, som har udført eller udfører helt ekstraordinære opgaver inden for Y’s Men 
International. 

ÆREFULD: Honour er det engelsk-amerikanske ord for ære, og honourable betyder 
derfor ærefuld. Særligt udvalgte Distriktsguvernører kan for et år udmærkes med Elmar 
Crowe Honorable Mention – en ganske særlig udmærkelse, som yderst få DG’ere bliver 
tildelt. Se under AWARDS 

Ø 
ØKONOMI: Regionen har udgivet en række økonomifoldere f.eks. vedrørende 
klubberne bevillingskasse. Find dem på www.ysmen.dk 

ØKUMENI: Oikoumene er det græske ord for: Hele den beboede verden. Det 
økumenisk fællesskab er et verdensomspændende fællesskab af alle kristne 
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kirkesamfund. Dette konfessionsløse kristne fællesskab var netop det, som George 
Williams grundlagde KFUM på i 1844, og det var også det KFUM’s Verdensforbund 
videreførte, og som blev nedfældet i Pariser-Basis af 1855. I indledningen til regionens 
love læses, at vor bevægelse er ”Et verdensomspændende fællesskab af personer af 
enhver tro, der samarbejder i gensidig respekt og hengivenhed baseret på Jesu Kristi 
lære”. Se under JESU KRISTI LÆRE, KFUM, PARISERBASIS, YMCA og WORLD ALLIANCE. 

Å 
ÅRSMØDE: Hvert år afholder klubben årsmøde i henhold til sine love og vedtægterne. 
Under årsmødet afvikles klubbens generalforsamling, som er den øverste myndighed i 
enhver klub. Ved generalforsamlingen aflægger klubpræsidenten beretning ligesom 
skatmesteren kan fremlægge regnskab og budgetter. Efter strukturændringerne i 2016 
benævnes som regel også et af distrikternes møder som distrikts-årsmødet. 

ÅRSTEMA: SE MOTTO 
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