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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 Lionsarbejde.

Kære Lionsvenner!
Som flere af jer måske allerede har hørt, forlod
Finn Warming embedet som Guvernørrådsformand den 29. august 2009.
Alle præsidenter i klubberne har modtaget en
meddelelse, som her gengives:
”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.
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. august 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 Lionsorganisationen 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.

Midtvejsmødet i Distriktet
Af DG Michael B Hansen
Traditionen tro afholdes der midtvejsmøde i
vores distrikt.
Datoen er fastlagt til onsdag den 18. november
2009. Stedet er endnu ikke fundet, men så
snart det sker, vil der blive givet meddelelse
herom.
Dagen er valgt med omhu, idet jeg ikke har
kunnet finde oplysninger om at der på denne
aften afholdes klubmøder i klubberne.
Så tag derfor imod tilbuddet og kom til midtvejsmøde.
Den endelige dagsorden er endnu ikke på plads,
men jeg er sikker på at vi vil komme til at drøfte ”uge 18 kampagnen” (gadekamp / synlighedskampagne eller hvilket navn man nu ønsker).
EUROPA FORUM
Af DG Michael B Hansen

42 danske lions og ledsagere deltog i ugen fra
torsdag den 17. september – søndag den 20.
september 2009 i Europa Forum i Tampere
(Nokia’s fødeby) Finland.
I skrivende stund er jeg, sammen med Kim
(VDG) og Bjarne Simonsen (YCEC) til Europa
Forum i Tampere, Finland (Nokia’s fødeby).
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Udover os 3 deltager mange andre danske
lions, herunder Morten (ITD) og Svend (RED),
begge fra LC Holbæk.
Europa Forum er et samarbejdsorgan mellem
Europas lionslande, og afholdes hvert efterår.
Formålet med Europa Forum er at bringe europæiske lions sammen for at udveksle ideer,
drøfte sprøgsmål af fælles interesse og i det
hele taget fremme gensidig forståelse og enighed.
I år er Danmark rigtigt kommet på det europæiske lionskort, idet Morten skal komme med et
indlæg på et seminar omkring IT og Kim skal
komme med et indlæg omkring IR.
Jo…. Vi er skam med…..
På Europa Forum er der altid et seminar om
ungdomsudveksling, og jeg er sikker på at
Bjarne har fået fyldt ”tasken op” med masser af
udvekslings muligheder.
Klubbesøg
Det har for mig været en stor fornøjelse at
komme på de første klubbesøg.
Jeg har haft meget stor fornøjelse af at møde
klubberne som jeg vidste eksisterede, men som
jeg dog ikke havde så stort kendskab til. Nu er
jeg blevet rigere på viden om nogle af klubberne, og det vil jeg gerne sige tak for.
På et sådant klubbesøg har jeg også konstateret, at klubberne er forskelli ge. Og netop denne forskellighed er med til at styrke vores organisation. Prøv at forestille dig en organisation
hvor alt var det samme og alt var ens, og alt
var…..
Og det vrimler op ad jorden med forskellige
aktiviteter. Lad mig igen derfor opfordre til at
så mange som muligt mødes på tværs af klubberne, og meget gerne til zonemøderne.
Drøft mulighederne for fælles aktiviteter. Drøft
muligheden for at hjælpe til ved andre klubbers
arrangementer. Gør som Bjarne sidst år sagde:
”Bryd vanen”.
Lions Office
Af ITC - D Per Kjelstrup
Det er DG’s, Michael Brian Hansens, vision, at
Lions Office bliver anvendt i større grad end det
sker i dag.
Lions Office skal være et centralt sted for informationsudveksling for lions medlemmerne.
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Det er kabinettets målsætning for 2009/10, at
60 % af distriktets medlemmer mindst én gang
i løbet af dette klubår har været logget på Lions
Office.
Den 27. august udsendte ITD Morten Løvschall
en mail til alle lions medlemmerne med en 15
punkts liste om hvordan man kommer på Lions
Office, hvad man kan finde på Lions Office, en
del om mailsystemet, samt klubbernes hjemmesider.
I
overskriften
var
hjemmesiden
www.lionsoffice.dk fremhævet, så den skulle
kunne bruges direkte. Mange har prøvet, med
det resultat, at de har fået svar retur om at
siden ikke eksisterer.
Dette er en fejl, derfor gøres følgende:
• Gå på internettet
• Indtast www.lionsoffice.dk
• Indtast medlemsnummer og kodeord. Hvis
du har glemt kodeordet, klik på ”glemt kodeord”. Herefter kommer et nyt vindue, hvor du
indtaster dit medlemsnummer og dit postnummer. Herefter kommer et nyt kodeord.
• Når du er kommet ind i Lions Office kan du
ændre kodeordet under – værktøjer – skift
kodeord.
• Når du logger ind bliver du spurgt om systemet skal huske kodeordet. Hvis du efterfølgende vil ændre kodeordet, skal du svare
nej.
Ultimo september fremsendes logon-status til
dato til klubpræsidenterne og klubsekretærerne. ( Det er muligt selv at følge logon-status,
idet der i højre side af Lions Office forsiden næsten nederst er en knap for logon-status).
Klubhjemmesider
Til dato har 29 af 54 klubber en hjemmeside
under CMS-systemet. Der findes stadig klubber,
der har hjemmesider i det gamle system, selvom det i gennem 1½ år er blevet varslet, at det
blev lukket d. 1. juli 2009.
Er i blandt de klubber, som ikke har en CMShjemmeside, men har et IT-interesseret medlem, som gerne vil lave en hjemmeside, kan
KLOA’en oprette ham på Lions Office som
klubCMS. Dagen efter kan han påbegynde arbejdet. På Lions Office findes en vejledning i
brugen af CMS.
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Er der flere i jeres klub, som gerne vil vide mere, så send en mail til mig på itc.d@lions.dk.
Her er det også muligt at ”booke et klubbesøg”.
Det populære Miniprojektkatalog er nu på
gaden
Af IPDG, IRC, LCIF MDC Bjarne Bloch
Så er det sidste punktum sat i Miniprojektkataloget 2009/2010. Atter en masse spændende
projekter er tilgængelig for alle klubber og
endnu en gang omdeles de i katalogform der
udgår i oktober måneds P-post. Ligeledes er
Miniprojektkataloget tilgængelig på Lions Office
ligesom i IR WEbbutikken.
Sædvanligvis er der rift om de mange tilbud og
naturligt nok falder interessen mere for nogle
end for andre og selvsagt er de mest populære
hurtigt udsolgte. Jeg skal derfor helt særligt
opfordre alle nye klub IR’ere til at gennemgå
materialet inden de garvede støtter af Miniprojekterne har taget for sig af retterne.
Gennem en donation er din klub med til at gøre
en forskel for modtageren og dermed være med
til at støtte mennesker, der ikke har samme
muligheder som vi har.
LCIF – hvad kan vi bruge den til?
Af IPDG, IRC, LCIF MDC Bjarne Bloch
For nogle lions medlemmer er LCIF en størrelse
som man enten ikke rigtigt kender til eller helst
ikke vil kende til. For andre er det en acceperet
og betydelig samt vigtig del af det basale humanitære arbejde LCI gennemfører over hele
verden – med hjælp fra 10.000-vis af klubber
over hele kloden der støtter op omkring med
større eller mindre indsamlede puljer. Men LCIF
er også meget andet og ikke blot en pengetank
der puger og ind imellem deler ud til humanitære formål langt fra vore breddegrader – det er
også en støtte til danske projekter.
Lad mig her blot liste nogle af de dansk ansøgte
projekter som LCIF har støttet op omkring:
● Svømmebad og aktivitetscenter på Lions Kollegiet
● Skovplantning samt ambulance og lægehus i
Nepal, LC Søllerød
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● Udstyr til øjentjenesten på Grønland (artikel
herom i The Lion inden for de seneste 2 år i
forbindelse med CSF-II)
● Opstart af Lions Quest i Danmark
● Mælkeproduktion i Letland (Baltic Sea Lions
projekt)
● NSR-projekt i Litauen (sandsynligvis Rehabiliteringscenteret i Baldzio Silas, som var et NSR
projekt)
● International diabeteslejr på skonnerten Marylin Ann
● Lions Park projekter.............og flere kunne
føjes til.
For at sikre en fortsat styrkelse af det globale
humanitære arbejde som LCIF står for ligesom
det generelle samarbejde, har fonden besluttet
at udpege en landskoordinator samt distriktskoordinatorer i hvert MD. Det sker i fortsættelse
af det store CSFll projekt der nu er afsluttet,
der som bekendt sluttede med et vanvittigt flot
resultat med MD106 som en af projektets meget solide støtter.
I vort distrikt er det undertegnede der har fået
opgaven som jeg ydmygt, men også målrettet
vil kaste mig over i de kommende år. Men ene
mand klarer man det ikke.
Jeg vil derfor gerne i første omgang invitere
klubberne til en dialog i forhold til, hvad tiltaget
mere detaljeret går ud på. Det gør jeg gerne
med et besøg i klubben eller i andent samlet
foum, hvor vi kan vende mulighederne og dermed gøre LCIF lidt mere transperant – med
andre ord; what’s in it for LCIF, what’s in it for
me?
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MØDE FOR NYE LIONS
Der afholdes møde for nye lions og deres sponsorer. Ægtefæller er meget velkomne.
MANDAG DEN 12. OKTOBER, KL. 18.30

31. oktober 2009:
2. Guvernørrådsmøde
Distrikt B

I LØVEHUSET
NORDGAARDSVEJ 2
4520 SVINNINGE
Med følgende program
1.
2.
3.
4.

24. oktober 2009 kl. 0900:
2. kabinetsmøde
Solskinszonen

SPISNING
ORIENTERING OM ORGANISATIONEN
ORIENTERING OM LIONS ARBEJDE
ERFARINGSUDVEKSLING

Tilmelding skal ske til bent.jespersen@lions.dk senest den 5.
Oktober.

18. november 2009:
Midtvejsmøde
Et sted i distriktet
5. december 2009 kl. 0900:
3. kabinetsmøde
LC Ganløses klublokaler
8. januar 2010:

Pris pr. deltager kr. 125,-

3. guvernørrådsmøde
Distrikt C
6. marts 2010:
Lionsmesse
13. marts 2010 kl. 0900:
4. kabinetsmøde.
Roskildezonen

Hvis du synes denne udgave
er meget tynd, så er det fordi
vi mangler din historie!! Husk
nu at send din historie til næste nr.!

20. marts 2010:
4. guvernørrådsmøde.
Distrikt D
8. maj 2010:
Eventuelt 5. Guvernørrådsmøde
Sted: Ikke fastlagt
12. juni 2010:
Årsmøde København

Sæt X i kalenderen den 6. marts 2010

Lionsmesse

