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DG 106C. Kurt Poulsen
Ja som tiden dog flyver
afsted.
Jeg syntes lige at jeg har sat
punktum i sidste afsnit i
forrige DG-Nyt, men skal
allerede til det igen.
Siden sidst har Vicedistriktsguvernør Niels
Erik Mortensen og undertegnede været til
Europaforum i Finland, hvor vi sammen
med en masse Lions fra resten af Europa
udvekslede ideer og deltog i en række af
møder af fælles interesse.
I år havde vi den glæde at ITD Morten
Løvschall var inviteret til at holde et indlæg
om Lions Office, og hvordan vi bruger IT
som kommunikationsmiddel.
Der var stor interesse for indlægget, og vi er
i Danmark langt fremme på dette område.
Jeg skal ikke komme nærmere ind på de
forskellige møder, da der i det kommende
”Lion” vil være korte referater fra disse.
Jeg har haft nogle få henvendelser vedrørende afsættelsen af Finn Warming som
Guvernørrådsformand, og skal derfor her
gengive den meddelelse der blev udsendt til
alle præsidenter i klubberne:
Guvernørerne for distrikterne B, C og D er
de første til at beklage at de har set sig nødsaget til at bede Finn Warming om at fratræde posten som guvernørrådsformand
for MD 106.
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Vi har, af hensyn til Finn Warming, undladt
at angive anden forklaring end hans varetagelse og håndtering af opgaver som Guvernørrådsformand
Afsættelsen skete på det lukkede guvernørrådsmøde d. 29. september 2009 og referatet herfra vil indgå i Lions Danmarks arkiver.
Det skal anføres, at Finn ikke er afsat som
Guvernørrådsformand på grund af ulovligheder eller kriminelle handlinger, men ene
og alene på grund af hans håndtering af forskellige opgaver som Guvernørrådsformand
og dermed administrativ leder af Lions organisationen i Danmark.
Hans måde at håndtere flere opgaver på har
medført, at 3 ud af 4 Distriktsguvernører
ikke længere har den fornødne tillid til hans
evner som administrativ leder af organisationen i Danmark.
Vi valgte Finn i oktober 2008 i tillid til at
han netop besat de egenskaber som vi som
Guvernører havde brug for. Henover foråret
og sommeren måtte vi dog konstatere, at
han ikke længere levede op til forventningerne, og allerede efter den første måned
som Guvernørrådsformand stod det klart, at
et samarbejde ikke kunne fortsætte.
Vi så det derfor som vores pligt, straks at
rette op på den fejl som var begået, og dermed afsætte Finn som Guvernørrådsformand.
Det har fra mange sider lydt at Finn er en
god Lion, og det er vores håb, at han fortsat
vil bidrage med sine egenskaber til gavn for
det humanitære Lions arbejde.
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Synlighed & kvalitet, trivsel & respekt

Her er de nye medlemstal for sept. 2009:

Ovennævnte er guvernørrådets slogan for
dette lionsår.

106 A: + 9 – 4 = 963 medlemmer
106 B: + 13 – 23 = 3010
106 C: + 10 – 16 = 1863
106 D: + 6 – 10 = 1064
Total: + 38 – 53 = 6900 medlemmer i
314 klubber

Med hensyn til respekt, har jeg et lille hjertesuk, hvor jeg mener, at klubberne bør have noget mere respekt for de besøgsdatoer
fra kabinettet, der bliver udsendt i starten
af lionsåret. Der er alt for mange besøgsdatoer der bliver flyttet i forhold til det planlagte.

Vi må konstatere at medlemstallet atter er
med
, det er kun 106A der har fremgang.

Det er kabinettets intention, at alle klubbesøg skal være overstået indenfor de første
tre måneder i lionsåret. Dette for at evt.
budskaber kan bringes ud, således at klubberne kan nå at få gavn af de informationer
der kommer på møderne.
Det er et kæmpe puslespil, der skal gå op,
når møderne planlægges, og ligesom i puslespillet, er det svært at få brikkerne til at
passe et andet sted.

Annonce:

Derfor:

Gør LIONS synlig

Prøv næste år at få disse møder plottet ind i
Jeres mødekalendere allerede fra starten på
lionsåret, og hvis de ikke passer, så meld
tilbage så hurtigt som muligt.

Gadekæmper veste (godkendte trafikveste)

Tillykke!
Et stort tillykke skal lyde til LC Vejen, der d.
27. oktober har 25 års jubilæum, og som i
jubilæumsåret har 26 medlemmer. I anledning af jubilæet afholder klubben reception
d. 24. oktober.

Diverse Brochure om Lions Aktiviteter
Streamer Lions kamp mod blindhed, plakater m.m.
Kan købes og erhverves i
Lions DK SUPPLY butik, Hillerød
Web butik på Lions Office eller
https://www.lionsoffice.dk/webbutik/index.php
_____

Desværre har vi kabinetsmøde denne dato,
hvorfor det ikke er muligt for undertegnede
at deltage.
I stedet deltager CC Kay Pedersen på vegne
af distrikt 106C.
Kurt Poulsen
Distriktsguvernør 106C
________________________________________________________
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Midtvejsmøde

Rapporter fra Kabinettet 106C

Husk tilmelding!

Til Alle løver.

Til Midtvejsmødet d. 28. oktober
Vi har fået nogle spændende folk til at
komme og holde indlæg,.
Tilmeld derfor Jer selv og de medlemmer i
Jeres klubber der kunne tænke sig at deltage på www.106c.dk/weserve/ under kalender og midtvejsmøde.

Alle rapporter ligger på
www.106C.dk/WeServe
så I kan trække dem.
_______________________________________________________

IT-106 MD

__________________________________________________

Hjælp til IT- gruppen

Lidt fra PRC.

Vi har behov for flere dygtige hænder og
søger derfor hjælp til IT-strategi og teknik
gruppen.

Klub- CMS, der arbejdes meget på at få et
seminar op at stå til d. 19. november i Søndersø, der vil komme nærmere ud om dette
Til alle Klubber i distriktet.
Indlæg til DG-NYT og Lions bladet modtages
med kyshånd, der må da være nogen klubber som ligger inde med en god historie ,
det være sig omkring aktiviteter, medlemsoptagelser m. m..
Hans-Jørn Kay PRC – 106C

Hvor er DG.
Oktober
21. Als
24. Kabinetsmøde Hotel Bredehus,
Bredsten.
27. Langeland
28. Midtvejsmøde, Bramdrupdam Hallerne,
Kolding.
November
Vides ikke i skrivende stund.
Ret til ændringer forbeholdes
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Har du lyst til, at være med til, at videreudvikle og sætte dit fingeraftryk
på LionsOffice?
 Er du vant til at programmere ?
 Kender du til professionel systemudvikling af webbaserede systemer
 Kan du samarbejde med andre via
internettet og være modtagelig for
kritik?
 Kan du arbejde alene med komplekse udviklingsopgaver?
 Er du kreativ og fleksibel - uden at
det går udover kvaliteten?
Hvis du kan svare Ja til ovenstående så vil vi
gerne høre fra dig!
Vi står p.t. overfor følgende opgaver: KlubIntra, Eventkalender og opgradering af
KlubCMS. Endvidere trænger LionsOffice til
en overhaling af layoutet og justering af DebatForum.
LionsOffice er udviklet med PHP, MySQL og
CSS.
Hvis du stadig læser denne annonce, så kontakt
ITD
Morten
Løvschall
på
itd.md@lions.dk
hhv. 29 48 29 07
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Deadline for næste udgave af
DG-nyt er 15.nov.2009.
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