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Når dette nyhedsbrev bliver tilgæn‐
geligt, vil min hustru Ulla og jeg
befinde os på den anden side af
jorden, hvor den 93. Internationale
Convention for Lions finder sted i
Sydney, Australien.
Her er vi sammen med den øvrige
del af det kommende Guvernørråd
med ledsagere, samt de 2 vinderpar
fra Conventionlotteriet tidligere på
året. Derudover deltager vores
kommende Internationale Director
Per K. Christensen og hans ledsager,
samt yderligere nogle danske gæ‐
ster.
Efter afsluttet DG‐/ledsagerskolen
og Convention, er jeg formelt indsat
som Distriktsguvernør i verdens
skønneste distrikt.
Vi ser meget frem til det kommen‐
de år, og glæder os til samarbejdet
til fordel for vores distrikt.
Så er det skiftedag, den 1. juli 2010
tiltræder jeg som distriktsguvernør,
og vi skal sige farvel til Michael B.
Hansen, der har tjent os godt i den
forgangne år, også selvom det må‐
ske alligevel ikke er verdens største
distrikt, men kun et af dem, men
det er helt sikkert verdens skønne‐
ste distrikt.
Herfra skal der lyde en stor tak til
Michael og Birthe for den støtte,

som vi har fået under vores forbe‐
redelser til de kommende udfor‐
dringer.
Jeg ser frem til et fortsat godt sam‐
arbejde, nu hvor Michael skal tage
sig af MERL‐området for hele Lions
Danmark.
I det kommende Guvernørråd er
vores vision for Lions Danmark
fortsat, at vi inden år 2012, blive
den bedst kendte frivillige organisa‐
tion med humanitær hjælp i og fra
Danmark. Dette vil vi søge gennem‐
ført ved vort slogan:
Fællesskab & Fremsyn
Vi løser i fællesskab de humanitære
opgaver, som medlemmer har valgt
at arbejde for. Sammenhold og
samarbejde gælder på alle niveauer
i og uden for Lions. I alle relationer
viser vi respekt for det enkelte
menneske, kvalitet kendetegner
vort arbejde, og vi trives i vort sam‐
vær. Lions' værdier er synlige for
verden omkring os.
Vi ønsker at imødekomme aktuelle
og nye udfordringer i Danmark og
andre lande gennem fremsyn. Nye
ideer og perspektiver inspirerer os
og gør os bedre til at løse opgaver‐
ne. Fremsyn gør Lions livskraftig, og
giver os et aktivt og attraktivt ima‐
ge.
Det kommende kabinet ”tyvstarte‐
de” det kommende år, da vi var
samlet den 26.maj 2010 i Lions Club
Lejres skønne klublokaler. Der skal
herfra lyde en stor tak for klubbens
engagement, som gjorde mødet til
en stor succes.

På selve mødet talte vi om året, der
kommer, udvekslede erfaringer,
som kan være til fordel for det ar‐
bejde, vi skal lave i det kommende
år. Derfor er det også vigtigt, at de
enkelte klubber får truffet beslut‐
ning om hvem, de gerne vil have
besøg af i det næste Lions år. Send
mail til mig således, at vi hurtigt kan
få det med i planerne.
I dagene 11. – 13. juli 2010 blev
Årsmødet afholdt i København,
Lions Club Østerbro havde sat alle
sejl til, og det blev et godt møde og
en fin festligholdelse af klubbens
jubilæum tidligere på året og Lions
60 år i Danmark.
På trods af at Internationale Presi‐
dent Eberhard J. Wirfs havde meldt
afbud, blev det et godt Årsmøde, og
det er altid en stor glæde at møde
nye/kendte ansigter, og få mulig‐
hed for at få en Lions snak. Der
skabes mange positive kontakter på
kryds og tværs af landet.
Yderligere er vi som distrikt godt
repræsenteret på de centrale po‐
ster, således blev Steen Rummen‐
hoff, Lions Club Frederikssund valgt
som formand for Katastrofe‐ og
Hjælpefonden, og Bjarne Bloch,
Lions Club Frederikssund blev valgt
som den nye formand for Lions Pris
udvalget. Samtidig har Bjarne Si‐
monsen, Lions Club Dragsholm sagt
ja til at blive YCED, og Michael B.
Hansen, Lions Club Bramsnæs har
sagt ja til at blive MERLD
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Indbetaling til Distriktskassereren:
Sparbank Vest, Reg.nr. 9896 Kontonr. 0000905151
Vær venlig at huske på, at alle
klubmødereferater skal sendes til
referat.d@lions.dk

Månedens citat:
"Vi skal alle sammen på en
ekspososion med Jakob."
"Hvordan er den at være på?"
"Det er en slags båd, tror jeg,"
svarede Plys. "Nå, sådan en."
"Ja, vi skal opdage Nordpolen
eller sådan noget, men vi skal
altså opdage den!"
Peter Plys

Første kabinetsmøde
21. august 2010.
Første kabinetsmøde af holdes den
21. august i Gentofte Vangede
Idrætsforenings (GVI) lokaler på
Mosebuen 28B, 2820 Gentofte.
Dagsorden vil blive udsendt i god
tid inden mødet.

Mød IP
Husk: den 26. august

P‐posten sendes fremover
elektronisk
Guvernørrådet har besluttet, at P‐
posten fra det nye Lionsår kommer
til at ligge på Lions Office, under det
nye ”Intranet”.
Baggrunden er, at Postvæsenet har
varslet en portoforhøjelse på 50 –
60 % fra nytår, og de store omkost‐
ninger der er forbundet med print,
kopiering og pakning på kontoret.

Sæt allerede nu kryds i
din kalender
International President
Sid L. Scruggs III
kommer på besøg i Danmark

I praksis kommer det til at fungere
ved at præsidenten modtager en
månedsbrev på mail med overskrif‐
ter på de ting der ligger i P‐posten
for det pågældende distrikt.

Fællesmødet med IP finder sted
torsdag den 26. august i Ålborg,
hvor der vil blive mulighed for at
stille spørgsmål og få svar.

Når man så logger ind på Lions Offi‐
ce vil der via et punkt i Højremenu‐
en være tilgang til mappen med P‐
posten som ligger under ”Intranet‐
tet”, der vil naturligvis også være
direkte tilgang til materialet i over‐
sigten på ”Intranettet”

Alle Lions er velkommen
Mød IP og hør om hans visioner
om Lions fremtid

For at have en indkøringsperiode vil
klubberne modtage P‐posten som
sædvanlig i juli og august måned.

DATO
24.06.10
28.06.10
24.07.10

BEGIVENHED
DG‐skole
Convention
Indvielse af årets
distriktslejr
16.08.10 Besøg LC Holbæk
18.08.10 Besøg LC Jernløse
21.08.10 1. Kabinetsmøde
26.08.10 IP’s besøg
28.08.10 1. Guvernørråds‐
møde
23.10.10 2. kabinetsmøde
30.10.10 2. Guvernørråds‐
møde
04.11.10 Europa Forum
17.11.10 Midtvejsmøde
08.01.11 3. Kabinetsmøde
15.01.11 3. Guvernørråds‐
møde
28.01.11 NSR
30.01.11 Budgetmøde
19.03.11 4. Kabinetsmøde
26.03.11 4. Guvernøråds‐
møde
30.04.11 Distriktsmøde
07.05.11 5. Guvernøråds‐
møde
17.06.11 Årsmøde
Europa Forum
LØBENDE Møde for nye
LIONS
Ændringer kan forekomme

Citater fra Storm P.
Af og til snakkes der om Jordens
Undergang. ‐ Ja, men det er som
regel en Overgang!
Ak ja, Kritikken er Kunstens Sviger‐
mor.
Alting skal rives ned ‐ undtagen
Gulerødderne ‐ de skal rives op!
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