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Det er mit håb, at disse 7 medlemmer vil være
medlemmer som vi i den kommende tid vis se
som ledere i vores organisation.

Kære Lionsvenner!
Sommeren kommer til Danmark den 28. marts ahhh sommertiden kommer til Danmark den 28.
marts.
Og så nærmer tiden sig med hastige skridt det
forestående distriktsmøde i Holbæk. Jeg vil opfordre alle medlemmerne i distriktet til t bakke op
omkring distriktsmødet, og at deltage i det.
Husk på, at distriktsmødet jo er distriktets besluttende myndighed, og det er jo netop her, at du
som medlem også har en direkte indflydelse på
organisationen.
Lad os i fællesskab gøre dette distriktsmøde til
noget særligt. Lad os i fællesskab slå tidligere
deltagerrekorder - jeg ved at Holbæk har sørget
for plads nok.
Lad os alle få en forrygende dag i selskab med
forrygende lionsmedlemmer.

PR-kurser
I lighed med sidste år, blev der i samarbejde med
distrikt a holdt PR-kursus for klubbernes PR ansvarlige.
Der blev holdt 2 kurser, henholdsvis i Vordingborg
og i Frederikssund (Lions messen).

Og det er jo ved samme lejlighed at Kim (VDG)
får lejlighed til at præsentere sine tanker for det
kommende år. Kom og se - kom og hør - kom og
nyd!

Nye ledere i distriktet
I weekenden den 26. - 28 februar 2010 var 48
lionsmedlemmer fra hele Danmark samlet til leder
seminar i Odense.
Fra vores distrikt deltog 7 lionsmedlemmer: Lisbeth Helt fra Roskilde Absalon, Bendt Ole Løike
fra Roskilde, Evan Klarholt fra Ballerup-Smørum,
Niels Krarup Leth fra Stenløse Veksø, Jan Johannesen fra Gladsaxe, Susanne Groth fra Søllerød Mølleå og Bjarne Simonsen fra Dragsholm.

Jens Gjerløv, DS

Jørgen Juul (Julle)

På kurserne blev klubbernes PR ansvarlige undervist i hvorledes man laver en god pressemeddelelse, og kursisterne fik lejlighed til selv at skrive nogle meddelelser. Pressemeddelelserne blev
efterfølgende evalueret af bla. distriktets PEchairman Julle, der til daglig er journalist, og i
kraft af dette ser et utal af pressemeddelelser
hver eneste dag.

Det aktuelle medlemstal for marts måned 2010:
106A: 964

106B: 3.001

106C: 1.895

106D: 1.088

TOTAL: 6.948

UGE 18

Lotte, Lone og løverne

Oplæget omkring uge 18 kampagnen er ved at
falde på plads. Materialet vil om kort tid blive lagt
ud til klubberne via Lions office.

Entertaineren Lotte Heise og skuespilleren
Lone Hertz er med, når Lions Club i Danmark
støtter henholdsvis centre for seksuelt misbrugte og Hjerneskadeforeningens projekt
HovedHuset. Det sker med en uge-lang kampagne i begyndelsen af maj.

Det er vigtigt at understrege, at materialet først
må offentliggøres efter distriktsmøderne den 24.
april 2010. Dette skal ses i lyset af, at vi kunne
have en mistanke om at "luften vil gå ud af ballonen" hvis pressen allerede nu modtager materialet.
Planlæg allerede nu Jeres aktivitet for uge 18, det
kunne være f.eks. være Bent Jespersens succes
"Guldjagten", hvor der - i bedste Olsenbanden stil
skal bruges: 1 havepavillon, 4 plader, 3 baller
gammelt halm fra sidste år, en presenning, 2 kilo
guldkarameller, et stopur og masser af højt humør.
Jeg er klar, Lotte, Lone og Løverne er klar...... er
du klar!

Medlemmerne af Lions Club i Danmark har fokus
på hjælp til centre, der støtter seksuelt misbrugte,
og på Hjerneskadeforeningens projekt HovedHuset, når de i begyndelsen af maj sætter gang i
det, de kalder en Uge 18-kampagne. Med i kampagnen er entertaineren Lotte Heise og skuespilleren Lone Hertz.
Lotte Heise har i lang tid været protektor for Christine Centret i Århus, et center, der yder rådgivning og støtte til seksuelt misbrugte, og Lone
Hertz har gennem mange år engageret sig i hjerneskade-sagen.
”Vi er meget glade for og stolte af samarbejdet
med Lotte Heise og L one Hertz. Det er to uhyre
engagerede mennesker, der i lang tid har ydet en
imponerende indsats for henholdsvis centrene for
de seksuelt misbrugte og for hjerneskade-sagen”,
siger Michael B. Hansen fra Svogerslev ved Roskilde. Han er såkaldt distriktsguvenør, en af lederne af Lions Club i Danmark.
Lions-klubber over hele Danmark er med i kampagnen, der strækker sig fra mandag den 3. maj
til søndag den 9. maj – altså i uge 18.

PR-gruppen har fået udarbejdet en række artikler
til brug for klubbernes aktiviteter i uge 18.
Download artikel og billede og sæt teksten ind i
klubbens PR-skabelon sammen med informationer om jeres eget arrangement. Send pressemeddelsen til de lokale medier sammen med billedet.

OBS! Husk at skrive i pressemeddelelsen at materialet først må offentliggøres den 24. april.

Jens Gjerløv, DS

Over hele landet vil man se Lions-folk på gader,
stræder, markeder og hvor de ellers kan sætte
fokus på centrene, der støtter og rådgiver seksuelt misbrugte, og på Hjerneskadeforeningens HovedHuset, der hjælper mennesker med erhvervet
hjerneskade til en meningsfuld beskæftigelse.
”Det er to emner, der nok ikke har så megen bevågenhed til hverdag. Vi håber, at vi i samarbejde
med Lotte Heise og Lone Hertz kan hjælpe på
det”, siger Michael B. Hansen.
Lions-klubbberne vil samle penge ind til Christine
Centret og dets samarbejdspartnere i hele Danmark og til HovedHuset.

Det aktuelle medlemstal for marts måned 2010:
106A: 964

106B: 3.001

106C: 1.895

106D: 1.088



Dagsorden

TOTAL: 6.948

Budgettet til distriktslejren foreslås fastlagt til kr.
140.000.

1.

Distriktsmødet åbnes ved DG Michael B. Hansen

2.

Præsentation af mødets dirigent Bent Jespersen

aktivitetskasse og beregnes med kr. 175 pr. medlem

3.

Godkendelse af delegater

opgjort som medlemstal pr. 30. november 2010 og op-

4.

Supplerende mundtlig beretning fra DG og embeds-

kræves af Distriktskassereren i januar 2011.

5.

Godkendelse af regnskab 2008 - 2009 og balance pr.

2011, skal senest på Distriktsmødet 2010 meddele dette

30.06.2009. DK Knud Christensen

skriftligt til Distriktsguvernøren.

Regnskabsoversigt for perioden 01.07.2009 –

• 2012???

31.03.2010 omdeles ved mødet af DK Knud Christensen

• 2013???

mænd. Godkendelse af udsendte beretninger

6.

7.

8.

9.

Budget 2010 - 2011 og godkendelse af distriktsafgift. DK





18.

Kommende distriktsmøder:
2011 LC Hellerup

Valg af Distriktsguvernør 2010 – 2011. Indstillet er VDG

2012 LC Skibby

Kim Larsen, LC Hellerup

2013 ????

Valg af 1. Vicedistriktsguvernør 2010 - 2011. Indstillet er

19.

Indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag til behandling

Valg af 2. Vicedistriktsguvernør 2010 - 2011. Indstillet er

20.

Bendt Ole Løike
11.

Klubber, der ikke ønsker at bidrage til distriktets lejr i

Knud Christensen

Steen Hejnfelt, LC Skibby
10.

Tilskuddet tilvejebringes ved bidrag fra klubbernes

VDG Kim Larsen præsenterer sin målsætning og kabinet for 2010 – 2011

Godkendelse af zoneformænd for året 2010 – 2011

21.

Drøftelse af nationale afgifter, deres størrelse og måde
de bruges på

Zone Hellerupzonen, Niels Bidstrup, LC Gladsaxe
Zone Roskildezonen, Bendt Ole Løike, LC Roskilde

22.

Eventuelt

Zone Solskinszonen, Bjarne Bach, LC Tornved

23.

Afslutning ved DG Michael B. Hansen

Zone Grønland, Klaus Berg, LC Ilulissat
Zone Øresundszonen
Zone Hillerødzonen,
Zone Færøerne, Niels Nattestad, LC Tórshavn
12.

Orientering om medlem i Grønlandsfondens bestyrelse,
Kim Larsen, LC Hellerup

13.

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Lions Pris

Indstillet er Henning Brøgger, LC Slangerup.
14.

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for Lions Pris

Indstillet er Poul Bauer-Jensen, LC Slangerup.
15.

Valg af 2 revisorer for året 2010 – 2011

Indstillet er Carsten Nørringgaard, LC Gladsaxe, og Niels D.
Petersen, LC Dianalund
16.

Valg af revisorsuppleant for året 2010 – 2011.
Indstillet er Jørgen Egelund Petersen, LC Roskilde

17.

Distriktets ungdomslejre:
• 2010 LC Fredensborg v/YCE C Bjarne Simonsen
• 2011 Distriktet arrangerer v/YCE C Bjarne Simonsen



Orientering om YE lejren



Godkendelse af budget:

Jens Gjerløv, DS

Indbetalinger til Distriktskasseren:
Sparbank Vest, Reg.nr. 9896 Kontonr. 0000905151

