istrikts nyt

Nr. 11
Maj 2010
2009 - 2010

Michael B Hansen
Bøgen 2,
4000 Roskilde
dg.d@lions.DK
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Kære Lionsvenner!

Når du læser dette er Lions synlighedskampagne
”uge 18” allerede godt i gang.
Formålet med denne kampagne er naturligvis at
støtte nogle gode nationale projekter, men det er
også formålet at skabe synlighed omkring Lions i
Danmark.
Jeg er glad for og stolt af samarbejdet med Lotte
Heise og Lone 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 hjerneskadesagen.

Elektronisk julemærke
Normalt skriver jeg ikke her på siderne om aktiviteter og projekter som jeg får kendskab til via mine klubbesøg, men her vil jeg gøre en undtagelse.
I sidste måned var jeg på klubbesøg i Herlev. En
sprudlende klub, hvor samværet er i højsæde.
Men hvor også en fantastik aktivitet har fundet sin
plads.
Mange klubber kender til julemærker, men klubben her har formået af få deres julemærke som et
elektronisk julemærke som kan sættes på e-mails
ved juletid.
Mange kender helt sikkert andre organisationers
julemærker, men nu har vi en Lionsklub med eget
julemærke, så hvorfor ikke støtte dette i stedet
for.
Du finder meget mere om julemærket på LC Herlevs hjemmeside www.lionsherlev.dk

De repræsenterer to emner, der nok ikke har så
megen bevågenhed til hverdag, og jeg håber, at
vi i samarbejdet kan hjælpe på det.
Det er mit håb og mit ønske, at så mange klubber
i vores distrikt vil bidrage til kampagnen.
Distriktsmødet i Holbæk er også afviklet, og jeg vil
igen benytte lejligheden til at takke Lions Club
Holbæk for et fremragende arrangement.
Samtidig er det nu helt officielt at posten som Distriktsguvernør er gået i arv til Kim, og jeg ønsker
ham alt muligt godt for det kommende år som
Distriktsguvernør samt en rigtig god og givende
tur til Convention ”Downunder”.

Ny LEO klub i distriktet
Søndag den 11. april 2010 kunne 2. VDG Steen
Hejnfelt meddele, at det nu er en realitet med en
LEO-klub i vores distrikt.
Han havde samlet en række personer i Frederikssund, og eftermiddagen sluttede med at der blev
valgt såvel Præsident som kasserer.
Må jeg opfordre til, at alle klubber i distriktet bakker op omkring LEO-klubben, og hvis det skønnes nødvendigt, giver dem en hjælpende hånd.
Præsidenten er: Oscar Buhl, Lille Færgevej 3,
3600 Frederikssund, oscar@stud.ku.dk
Jeg gælder mig til den officielle chartring af klubben. Tillykke.

Jens Gjerløv, DS

Det aktuelle medlemstal for april måned 2010:
106A: 969

106B: 3.008

106C: 1.894

Matriklen 2010 - 2011
Nu kommer den gamle udgave af den trykte matrikel igen, dog under nye betingelser.
Alle præsidenter og medlemmer af kabinet og
guvernørråd modtager ét eksemplar.
Alle lionsmedlemmer der ønsker det, kan købe et
eksemplar for kr. 50,- mod forudbestilling inden
den 15. maj 2010.
Vi bliver flere og flere
Hver måned modtager Distriktsguvernøren en
oversigt over til- og afgang af medlemmer fra distriktet.
På den seneste opgørelse ser jeg, at vi pr. 31.
Marts har 1086 medlemmer, hvilket er nøjagtig 20
medlemmer flere en året før.
Men ikke nok med at der er en fremgang på medlemsniveau. Også på antal klubber går det fremad. I dag er vi 55 klubber, mod 53 klubber året
før.

Årsmøde 2010 i København

106D: 1.088

TOTAL: 6.959

Kl. 09.00 - 10.00 Årsmødet åbner hvor ledsagere
er velkomne.
Velkomst v/ Præsident Jens Chr. Johansen, LC
København Østerbro Underholdning af Cæciliekoret – Nationalsange Repræsentant for Københavns Kommune Årsmødet åbnes af Guvernørrådsformand Kay C. Pedersen
Kl. 10.00 Årsmødet Starter
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost i Rigshospitalets Kantine på 1. st. sal i auditorium Frokosten er inkl. 1 øl
eller vand
Kl. ca. 16.00 Årsmødet slutter. Under årsmødet er
der mulighed for at købe kaffe og vand. Lions
supply-bod er åben i alle pauser.

Gallafest
Kl. 18,30 Gallafest i Den Danske Frimurerordens
festsal på Blegdamsvej. Det vil være muligt at
tilmelde sig bus tur/retur på tilmeldingsblanketten.
Festaften indledes med en velkomstdrink i Armigersal.
Kl. 19,00 Festmiddag - 3 retters menu med vine
ad libitum. Diner musik og underholdning. Musik
og dans til tonerne fra en kvintet.
Efter middagen er det muligt at købe drikkevarer
til rimelige priser ved baren. Kl. 01,15 Godnat og
tak for denne gang.

Tilmelding senest 7. maj 2010
Årsmødeprogram
Lørdag d. 12. juni 2010
Kl. 08.00 – 09.00 Ankomst og registrering til
RIGSHOSPITALETS AUDITORIUM Vi registrerer
i forhallen ved Rigshospitalets auditorium og udleverer mødemateriale. Morgenkaffe og rundstykke kan købes i forhallen. Der er fri parkering på
Rigshospitalets område.
Jens Gjerløv, DS

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

