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Kære lions klubber i 106C.
24. april havde 120 lions &
13 ledsagere sat hinanden i
stævne på Skovpavillionen i
Kerteminde til Distriktets
generalforsamling – årets
Distriktsmøde.
56 % af distriktets klubber var repræsenteret, og selv om man som distriktsguvernør
gerne så at en større procentdel af klubberne deltog, var det en god og bred repræsentation der var med til at varetage distriktets
interesser.
Mødet der blev afholdt i højt solskin og
smukke omgivelser, blev indledt af Kertemindes præsident, der inden mødet var
meget nervøs for sin indledning, og som
hellere ville have holdt et flere timers foredrag om spildevand. Måske en idé til et
kommende lionsmøde.
Generalforsamlingen blev med stor præcision og dygtighed gennemført af IPDG
Flemming T.E. Nielsen, og der skal lyde en
stor tak til ham.
Programmet i sig selv var rimelig udramatisk, Niels Erik Mortensen fra LC Hørning
blev valgt til Distriktsguvernør, Knud Løkkegaard fra LC Vejle blev 1' Vicedistriktsguvernør, og efter et kampvalg, blev Jimmy
Nonbo fra LC Bramminge valgt til 2' Vicedistriktsguvernør. Arvefølgen er dermed sikret de næste 3 år, og dermed muligheden
for at sikre sig en kontinuitet i det arbejde
der bliver lagt.
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Ledsagerturen der gik til Ladbyskibet og
Ulriksholm var også efter sigende en stor
succes.
Alt i alt en vellykket dag, og der skal her
lyde en stor tak til LC Kerteminde for det
store arbejde de påtog sig, da de accepterede min transfer for ca. 1 år siden, det har
været en fornøjelse at arbejde sammen med
dem omkring arrangementet.
Tre dage senere afholdt vi fagseminar for
Kasserer, sekretærer, IR, MERL, Klubmetre
og programudvalg samt Aktivitets udvalg,
hvor der deltog 120 kommittede Lions.
At dømme ud fra de tilbagemeldinger vi fik,
er der nogle småting der skal justeres, men
alle uden undtagelse ville anbefale andre at
deltage i lignende seminarer fremover. Det
lover godt for fremtiden, og forpligter.
Årets ”Gadekamp” er lige løbet af stabelen.
Jeg har i skrivende stund ikke et overblik
over hvordan det er gået, men håber at rigtig mange klubber har benyttet sig af anledningen til at gøre Lions synlig..
Foran os ligger nu årsmødet i København,
og jeg håber at rigtig mange klubber vil møde op.
Til slut vil jeg nævne, at vi har fået yderligere 3 infostandere til udlån, så vi nu har 8
stk. i alt.
De 5 fortæller lidt generelt om Lions, og de
sidste 3 om IR.
Kurt Poulsen
Distriktsguvernør 106C
LC Kerteminde
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Mød vores Internationale
President Sid L. Scruggs III

Valg af Guvernørrådsformand
2011-2012.

den 26. august 2010

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

sæt allerede nu kryds i din kalender

PDG Vagn Jessen LC Vojens.
som kommende Guvernørrådsformand.

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.
_________________________________________________

PR i distriktet.
Kære Løver
Uge 18. Projekt Gadeamp/synligheds
kampagnen er vel overstået og i den forbindelse vil jeg meget gerne have nogle
indlæg fra jer ude i distriktet, der har
været utrolig mange aktiviteter, rundt
omkring i distriktet, det må kunne give
noget stof til bladet LION og til DG-Nyt.
SÅ FAT PENNEN/TASTATURET og skriv til

mig.
Løve hilsen
Hans-Jørn Kay
PRC-106C
Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve

Vagn Jessen har været
medlem af Lions i ca. 30 år.
I 2007-08 var Vagn DG i
106C.
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.
Hilsen 1. VDG-gruppen MD106
Henrik Nielsen 106A.
Peter Voss Hansen 106B.
Knud Løkkegaard 106C
Steen Hejnfelt 106D

__________________________________________________

Medlemstallene for april 2010:
106 A: + 14 – 5 = 970 medlemmer
106 B: + 33 – 28 = 2988
106 C: + 18 – 20 = 1886
106 D: + 8 - 8 = 1086
Total: + 73 – 61 = 6930 medlemmer i 316
klubber
En lille fremgang totalt
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Mødedatoer i klubår 2010-11
Distriktets planlægning af klubår 2010-11
er nu så langt fremme, at jeg kan fremlægge
mødekalenderen, således disse datoer allerede nu kan indarbejdes i klubbens mødekalender.
Ultimo maj vil datoerne kunne findes på
hjemmesiden www.106c.dk/weserve / Kalender.
I god tid før hvert møde vil du samme sted
kunne finde oplysninger om mødetid og sted, dagsorden samt andet relevant materiale – det er ligeledes her, du skal tilmelde
dig.
21.08.10 1. kabinetsmøde
09.09.10 Zonemøde i Zone Fyn
22.09.10 Zonemøde i Zone Øst
23.09.10 Zonemøde i Zone Vest
27.09.10 Zonemøde i Zone Syd
29.09.10 Zonemøde i Zone Nord
30.09.10 Møde for nye lions
23.10.10 2. kabinetsmøde
27.11.10 Midtvejsmøde (heldags)
08.01.11 3. kabinetsmøde
22.01.11 Seminar for nye præsidenter
(heldags)
05.02.11 Seminar for nye præsidenter
(heldags)
10.02.11 Zonemøde i Zone Fyn
16.02.11 Zonemøde i Zone Øst
23.02.11 Zonemøde i Zone Nord
24.02.11 Zonemøde i Zone Vest
28.02.11 Zonemøde i Zone Syd
19.03.11 4. kabinetsmøde
28.03.11 Møde for nye lions
30.04.11 Distriktsmøde i Hørning
23.05.11 Fag-seminarer (S, K, CM, IR, YCE,
LQ, MERL, PR, IT)
18. 06.11 Årsmøde i Guldborgsund
Hvem deltager i hvilke møder?
Kabinetsmøder: Distriktets chairpersons
og zoneformænd er selvskrevne – alle andre
klubmedlemmer er meget velkomne, de
skal blot tilmelde sig inden den fastsatte
tidsfrist – på mødet har de taleret men ikke
stemmeret.
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Zonemøder: Alle klubmedlemmer i egen
zone, men klubbens præsident og vicepræsident er selvskrevne.
Midtvejsmøde: Alle klubmedlemmer i distriktet – i år er det arrangeret som et heldagsmøde med interessante foredragsholdere, workshops o.l.
Møde for nye lions: Nye lions, deres ledsagere og sponsorer er selvskrevne, men alle,
der har et ønske om at blive opdateret på
Lions i dag, er også meget velkomne.
Fag-seminarer: Alle klubmedlemmer i distriktet.
Distriktsmøde og Årsmøde: Alle klubmedlemmer – eller i det mindste det antal delegerede klubben har til rådighed – kom og
gør jeres indflydelse gældende.
Distriktsguvernørens klubbesøg
De internationale regler kræver, at alle
klubber får et besøg af distriktsguvernøren
eller dennes stedfortræder mindst én gang i
hvert klubår.
Til opfyldelse af dette er der lavet en mødeplan, som er tilpasset i forhold til DG’s øvrige mødeprogram.
Oversigten vil være tilgængelig på
www.106c.dk/weserve / Distriktet / Klubbesøg ultimo maj 2010.
Skulle den fastsatte dato vise sig at være
helt umulig at efterkomme, bedes dette
meddelt hurtigst muligt til distriktssekretær Bjarne Jølver Rasmussen,
ds.c@lions.dk, ligeledes hvis man måtte ønske besøg af en anden chairperson.
Har du ikke meldt tilbage inden 1. juli 2010
anser jeg mødedatoen for endelig fastsat.
_______________
Med mit slogan Fællesskab og Fremsyn
glæder jeg mig til et konstruktivt samarbejde med alle lions i Distrikt 106C. Jeg ser
frem til, at I alle er i arbejdstøjet den 1. juli
2010 – ha’ en go’ sommer!
Med venlig lions-hilsen
Niels Erik Mortensen, DG-e.

DG’s Nyhedsbrev nr. 10. maj. - 3

Kære Lions medlem.

Tilføjelse.

Når jeg ser tilbage på alle det Lions Clubs
International Foundation har udført i løbet
af mit år som formand, føler jeg mig beæret
over at have været leder af en sådan enestående organisation. Organisationen bringer virkelig humanitær bistand ud til befolkningen i alle dele af verden.

I sidste nummer bragte vi én artikel om
Tour de Taxa, de har en ændring som er:
Tour de Taxa har fået ny hjemmeside.
http://www.cykel-foto.dk/allan/index.html
MVH
Allan Søndergaard

LCIF's mange resultater ville ikke være muligt uden støtte fra dig. Takket være dig, der
involvere sig og giver af din tid, penge og
kræfter, på at organisationen kan opretholde sin status som den førende humanitære
organisation. Lions støtte er afgørende for
organisationens fortsatte vækst og for at
gribe de enestående muligheder foran os.

__________________________________________________

LØVERNE fra LC KØBENHAVN
ØSTERBRO
Glæder sig til at se jer på
ÅRSMØDE 2010 - d.11. – 13. juni.
Håber i nåede at melde jer til i tide

Dannelsen af partnerskaber, øge vores indflydelse, er også meget vigtigt for at fremme
LCIF. Ved at blive partner med organisationer, der har en lignende opgave, kan vi øge
organisationen evne til at hjælpe folk i nød.
På LCIF's vegne vil jeg udtrykke min største
beundring og respekt for alle dine anstrengelser. Du er min hverdags helt.
Med venlig hilsen Lions
Al Brandel
LCIF's formand

__________________________________________________
OBS-OBS
Indlæg til første udgave af DG-nyt i
August 2010 skal jeg have så tidligt som
muligt i juli, da jeg er så heldig at være
lejrchef for 24 unge på Fulton fra den
10.-24. juli, vil dog forsøge at lave DG-Nyt
fra søen

Deadline for næste udgave af DG-nyt
er 15.juni.2010.
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