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Kære Lionsvenner! 
 
Tak for denne gang! 
Det har for mig været en meget stor oplevelse at 
få lov til at være Distriktsguvernør i et af verdens 
største Lionsdistrikter. Jeg ved, at det ikke er alle 
der hverken har eller får denne helt unikke mulig-
hed, og derfor er jeg ekstra taknemmelig for at jeg 
fik muligheden.  
 
Jeg har gennem det år der nu er gået høstet rigtig 
mange lionserfaringer som jeg naturligvis vil bru-
ge i mit fremtidige virke i Lions. 
 
Året er endnu ikke helt afsluttet, så den endelige 
status på målsætningerne fra årets begyndelse vil 
jeg afvente med at berette til det kommende 
nummer af D-nyt. 
 
Jeg har lige afsluttet min tur til Rigsmöte i Sveri-
ge, som i år blev afholdt på Gotland. Svenskerne 
er på mange måder anderledes end os, det kan 
der være både fordele og ulemper ved. 
 
Én af de store forskelle er, at Rigsmötet vælger 
guvernørrådsformanden direkte. Det betyder, at 
hverken guvernørrådsformand eller landets 10 
distriktsguvernører ”kender hinanden” på forhånd, 
og har ikke mulighed for at afstemme deres ”visi-
oner og målsætninger” forinden.  
 
Med hensyn til vores eget Årsmøde i København 
har jeg erfaret, at vores internationale Præsident 
Eberhard J. Wirfs alligevel ikke kan afse tid til at 
komme til København. Der lå ellers en aftale fra 
langt tidligere på året hvor han var inviteret til 
Danmark, og herunder møde Lions Danmarks 
protektor Prinsegemalen, men eftersom Prinse-
gemalen jo har fødselsdag samtidig med at vi har 
årsmøde, har Prinsegemalen meldt afbud. Dagen 
efter kom afbuddet også fra Wirfs. Ærgerligt at vi 
almindelige lionsmedlemmer ikke får muligheden 
for at hilse på verdenspræsidenten. Til gengæld 
kommer den kommende verdenspræsident til 
Ålborg til efteråret. 

 
Nu er Kim i gang med forberedelserne  
til ”sit år”, men først skal han lige en tur  
i skole i Sydney.  
 
Kim har al mulig grund til at glæde sig  
og jeg er sikker på at det bliver én af de helt store 
oplevelser for ham også. 
 
Jeg vil ønske Kim og hans kabinet alt mulig suc-
ces i det kommende år, og bede til, at alle med-
lemmerne i distriktet bakker op om Kim og hans 
Kabinet og deres målsætninger. 
 
 
 
 
 
 
 

Mød IP 
Husk: den 26. august 

Sæt allerede nu kryds i din kalender 
 

 
 
International President Sid L. Scruggs III  
kommer på besøg i Danmark 
 
Fællesmødet med IP finder sted torsdag den 26. 
august i Ålborg, hvor der vil blive mulighed for at 
stille spørgsmål og få svar. 
 

Alle Lions er velkommen 
Mød IP og hør om hans visioner om Lions fremtid. 
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  Det aktuelle medlemstal for maj måned 2010: 
 
106A: 971 106B: 3.022 106C: 1.897 106D: 1.093 TOTAL: 6.983 

 
Kim Larsen 
Bramsvej 11 
2920  Charlottenlund 
vdg.d@lions.dk  
 
Tlf: 39 64 41 18 
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Som den kommende Distrikts Guvernør vil jeg 
først takke for valget og samtidig sige, at jeg ser 
frem til et godt samarbejdet med medlemmerne i 
det kommende år. 
 
Det har allerede været et travlt år, der er ved at 
være gået, og det kommende år vil nok ikke blive 
minder travlt. For at fortsætte min planlægning af 
klubåret 2010 - 2011 har jeg allerede nu sendt en 
mail til alle de nuværende præsidenter, omkring 
fremtidige klubbesøg. 
  
I henhold til reglerne skal hver enkelt klub have 
besøg af distriktsguvernøren eller en anden af 
kabinettets embedsmænd, derfor har jeg bedt om 
et forslag til, hvem den enkelte klub ønsker besøg 
af, samt et par forslag til datoer 
 
Kabinettets embedsmænd, ud over Zoneformænd 
og mig, er: 
 

 
Første Vice Distrikts Guvernør (VDG) & Leo 
Chairperson (LEOC) Steen Hejnfelt 
 

 
Anden Vice Distrikts Guvernør (2.VDG) & Lions 
Quest Chairperson (LQC) Bendt Ole Løike 
 
 
 
 
 

 

 
Immediate Past Distrikts Guvernør (IPDG)  
Michael B. Hansen 
 

 
Distriktssekretær (DS) Jens Gjerløv 
 

 
Distriktskasserer (DK) Knud Christensen 
 

 
PR Chairperson (PRC) Evan Klarholt 
 

 
Medlems Chairperson Bent Jespersen 
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Indbetalinger til Distriktskasseren: 
 
Sparbank Vest, Reg.nr. 9896 Kontonr. 0000905151 

 

 
Uddannelses Chairperson (UDDC) Elisabeth Ah-
lefeldt-Laurvig 
 

 
International Chairperson (IRTC + LCIF Bjarne 
Bloch 
 

 
Ungdomsudvekslings Chairperson (YCEC) Bjarne 
Simonsen 
 

 
IT Chairperson (ITC) Per Kjelstrup 
 
Så kontakt endelig de enkelte embedsmænd for 
at lave aftaler. I er selvfølgelig også velkommen til 
at kontakte mig direkte. 
 
Lidt statistik skal der også være plads til, for når vi 
ser på kabinettets gennemsnitsalder så er den på 
59,7 år, hvilket nok svarer til medlemmernes gen-
nemsnitsalder, samtidig er det et kabinet, hvor 
der også er en del Lions erfaring, det er således, 
at der er repræsenteret medlemsskaber fra 2 til 
30 år, i gennemsnit en erfaring på 16,2 år. 

 
Når vi ser på det kommende Guvernørråd er der 
en gennemsnits alder på 59,8 år og 18,2 års 
Lions erfaring. 
  
DG-elect Kim Larsen 
 

 
 

Valg af Guvernørråds- 
formand 2011-2012. 

 
Det er en glæde for den kommende 1.VDG-
gruppe at kunne meddele, at vi i dag efter afhold-
te ansættelsesinterviews på Trinity blandt 3 yderst 
velkvalificerede ansøgere, der viste os den tillid at 
stå til rådighed som kandidater,  har valgt  
 

 
 

PDG Vagn Jessen LC Vojens som vores kom-
mende Guvernørrådsformand. 
 
Vagn Jessen har været medlem af Lions i ca. 30 
år. I 2007-08 var Vagn DG i 106C og 2008-09 
Rådssekretær samt IRC i 106C. Herudover har 
Vagn beklædt mange tillidsposter på klubniveau 
herunder P i 3 omgange. Vagn blev MJF i 2007. 
 
Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med 
Vagn Jessen, da vi i ham mener at have fundet 
den rigtige person til det ansvarsfulde job. 
 

                
     Henrik Nielsen. 106A     Peter Voss Hansen, 106B 

 

                       
Knud Løkkegaard, 106C          Steen Hejnfelt, 106D 

 
 


