


Moderklubber generelt. 
Moderklubbegrebet er et internationalt Y’s Men’s begreb. Begrebet dækker over, at 
en moderklub er den klub, som har været med fra starten af den ny klubs eksistens. 
Måske endda taget initiativ til at starte den ny klub. Under alle omstændigheder er 
det moderklubben, der anføres på den nye klubs charter certifikat.  
I region Danmark dækker begrebet over to situationer. Moderklub for en klub i 
Danmark eller moderklub for en klub inden for Central- og Østeuropa.  

De to situationer beskrives nærmere i det følgende: 

Moderklubber i DK.        
Når en ny klub skal chartres i Danmark, er det en betingelse, at der står en anden Y’s 
Men’s klub bagved.  

Start af en ny klub kan somme 
tider være en langstrakt affære, 
men moderklubben er med hele 
vejen.  
Opgaven for moderklubben er, at 
den nye klub bliver orienteret om 
og trænet i, hvad det vil sige at 
være en Y’s Men’s klub. Ikke at 
den nye klub nødvendigvis er en 
kopi af moderklubben, men at 
den nye klub indarbejder 
ufravigelige Y’s Men’s krav i sin 
eksistens. Det er moderklubbens opgave at følge den nye klub meget tæt helt op til 
chartringen. Det er opgaven at være ansvarlig for charterfestens program, for dermed 
at sikre at optagelsen bliver værdig og festlig. Moderklubben tager sig desuden af 
udfyldelse af og underkrifter på diverse medlemslister og dokumenter.   

Økonomisk tilfalder det også moderklubben at investere i emblemer til 
medlemmerne i den nye klub. Det er også blevet en tradition at moderklubben giver 
den nye klub en gave. Denne er oftest af økonomisk art. En tilstrækkelig økonomi er 
erfaringsmæssig vigtig for en ny klubs eksistens. Efter chartringen er moderklubbens 
opgaver i forhold til den nye klub overstået. Man vil dog altid være moderklub. Og 
dette vil være anført i adressebogen.   



Moderklub for en klub i Central- og Østeuropa. 
Ved start af en ny Y’s Men’s klub i Central- og Østeuropa er det oftest på initiativ af en 
lokal klub eller måske det lokale YMCA, som henvender sig til det lokale distrikt eller 
til CEE-udvalget i Danmark. 

CEE-udvalget drøfter den aktuelle henvendelse med ledelsen i Region Danmark. 
Derefter tager CEE-udvalget initiativ til at sætte organisationen op vedrørende 
etableringen af den nye klub. En styregruppe sørger for at alt forløber efter reglerne. I 
styregruppen sidder repræsentanter fra vores bevægelses forskellige niveauer. Et 
charterudvalg oprettes lokalt. I både styregruppen og i charterudvalget sidder der 
repræsentanter for den nye klub og for de lokale initiativtagere. Fra Danmark deltager 
et medlem fra CEE udvalget samt repræsentanter fra den danske moderklub, som 
kommer ind i billedet på dette tidspunkt.  

Hvis der allerede er minimum 5 personer på listen over nye medlemmer, kan 
træningen af de nye medlemmer påbegyndes. Det er styregruppens ansvar.  
Den nye klub begynder at holde regelmæssige møder, og det der står på programmet 
har her i starten kun relation til Y’s Men’s bevægelsen. Man begynder at forme den 
nye klub. I nogle af disse møder deltager så vidt muligt repræsentanter fra 
moderklubben. Herved opbygges der hos den  kommende klub den nødvendige 
basisviden om Y’s Men’s bevægelsen. Den kommende chartring bliver også behandlet, 
men ellers er denne opgave overladt til Charterudvalget. Moderklubben er som 
nævnt repræsenteret i begge udvalg. 

Repræsentanter fra moderklubben skal således påregne en del rejser til den nye klubs 
hjemland. Naturligvis er moderklubben også solidt repræsenteret ved selve 
chartringen.  
Efter at klubben er etableret er det moderklubbens opgave at holde tæt kontakt til 
den nye klub. Kommunikationen til den nye klub kan varetages af World Outlook 
udvalget. Det tilstræbes, at moderklubben på alle måder er en god sparringspartner 
for den nye klub og mindst så længe at den nye klub har fundet sit arbejdsgrundlag. 
I forbindelse med chartringen betaler Region Danmark udgiften til charterafgiften, 
som betales til Det Internationale Kontor. Udgiften til nåle afholdes af CEE udvalget, 
som også vil bidrage til PR-udgifter der vedrører den nye klub.  



Charterfesten dækkes som udgangspunkt af deltagerne. Det er almindeligt, at 
moderklubben byder den nye klub velkommen med en ”fødselsgave”, som ofte er en 
pengegave.  

Det forventes, som tidligere nævnt, at et antal medlemmer fra moderklubben 
deltager i og medvirker ved selve chartringen.  
Det vil være hensigtsmæssigt, at moderklubben indimellem besøger den nye Y’s 
Men’s klub. Ved genbesøg i Danmark vil det være naturligt at moderklubben laver et 
særskilt program i Danmark for deres gæster.   
Mange af disse gæster får rejsen betalt af CEE-udvalget, idet de er inviteret som 
delegater. Øvrige gæster må selv betale rejsen.  

Det vil være en god ide, hvis man i moderklubben, som tidligere nævnt, opretter et 
udvalg, der har ansvaret for kontakten til den ny-chartrede klub, så kontakten holdes 
ved lige og hyppig kontakt er meget vigtig. 

Rent økonomisk er der ingen officielle forpligtelser, men man kan gøre en stor forskel 
i den nye klub, hvis man yder et årligt beløb i en størrelsesordenen på 5.000 til 10.000 
kr. , som klubben kan bruge til projekter eller direkte til klubbens drift.  
Der bør laves en aftale imellem moderklubben og den nye Y’s Men’s klub. Her kan det 
aftales, hvad samarbejdet skal bestå i, og hvilke økonomiske forpligtelser 
moderklubben påtager sig og i hvor lang tid. 

Som moderklub er det naturligt senere også at blive broderklub. 
Efter nogle år er det en god idé at skifte status fra kun at være moderklub til også at 
blive broderklub (venskabsklub). Dette for at sikre kontinuiteten og registreringen af 
forbindelsen. Y´s Men’s International har ingen central registrering af moderklubber, 
men der findes et register over broderklubber. Når man bliver broderklub, er det 
vigtigt, at man udfærdiger et broderklubcertifikat, så de to klubber bliver en del af Y´s 
Men’s Internationale’s register over broderklubber, men også for at stadfæste 
broderklubbernes fremtidige samarbejdsgrundlag.  
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