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 Kære Lions kammerater. 

Nu nærmer distriktsmødet i april sig med hastige skridt, og LC Kerteminde er i 

fuld krig med at arrangere mødet, således at I får en god oplevelse ud af det. 

Hank op i hinanden, mød op og gør Jeres indflydelse gældende, og nu I alligevel 

har det i tankerne, hvorfor så ikke gå ind på www.106c.dk  og tilmeld Jer under 

kalender. Husk i feltet ”bemærkninger” ud for Jeres navn, at skrive om i er dele-

geret. 

I forbindelse med mødet, vil der lige over middag efter en Peptalk, blive arrangeret en lille 

workshop omkring uddannelse, hvor vi i kabinettet gerne vil have en idé om hvad det er man 

har brug for i klubberne.  

Der vil selvfølgelig også blive arrangeret en ledsagertur der kommer til at gå til Ulriksholm Slot 

med efterfølgende besøg på Galleri Ulriksholm. Turen slutter med spisning på Café Matisse ved 

havnen i Kerteminde.  

For at holde prisen nede, vil transporten blive i egne biler, hvor det forventes at flere kan køre 

sammen. 

Ligesom tilmelding til distriktsmødet foretages dette også på www.106c.dk under kalender og 

ledsagertur.  

Se foreløbig agenda for distriktsmødet, og invitationen til ledsagerturen på www.106c.dk  un-

der kalender. 

Husk tilmelding senest d. 10.april 2010. 

Grundet chartring af en ny pigeklub i Kolding LC Firkløveren d. 20. februar (se omtalen andet 

steds i DG-nyt)har vi nu fået en positiv tilgang af medlemmer på +29, og lad os håbe at dette 

fortsætter. 

Kabinettet har indkøbt 5 info standere der kan lånes til diverse arrangementer. Standerne skal 

hentes og afleveres hos/til den til enhver siddende distriktsguvernør, og det vil være en god 

idé at reservere dem i god tid. 

Standerne er pt. reserveret som følger: 

LC Kerteminde 9. - 11. april Kunstudstilling 

LC Kerteminde 24. april til Distriktsmødet 

LC Bramdrupdam uge 18 til Gadekamp  

 Kurt Poulsen 

Distriktsguvernør 
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Foreløbig agenda til Distriktsmødet d. 24. april 2010  

Mødet afholdes på Skovpavillionen Skovvej 46, 5300 Kerteminde 

08.30 – 09.30 

Registrering, kaffe & rundstykker m.m. 

 09.30 – 10.00  

Velkomst v/præsident Jan Rasmussen LC Kerteminde 

Kertemindes velkomst v/borgmester Sonja Rasmussen 

Gæster præsenteres og nationalsange afsynges 

Mindestund for afdøde Lionskammerater – v/DG Kurt Poulsen 

Afsked med ledsagere, der tager på tur 

 

10.00 – 16.00  

Distriktsmøde (generalforsamling) 

Agenda: 

Mødet åbnes af DG Kurt Poulsen LC Kerteminde 

1. Præsentation af mødets dirigent IPDG/MERLC Flemming T. E. Nielsen LC Galten -  
 Skovby 

2. Optælling af delegater og valg af stemmeoptællere 
3. Årsberetning for 2009-10 v/DG Kurt Poulsen 
4. Evt. kommentarer til distriktets chairperson rapporter 
5. Godkendelse af regnskab 2008-09 v/DK Knud Frederiksen 
6. Foreløbig godkendelse af regnskab 2009-10, v/DK Knud Frederiksen & DG Kurt Poulsen 
7. godkendelse af regnskab for YE lejren i Esbjerg-Grådyb 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Valg af distriktsguvernør, DG-e for 2010-11 
10. Distriktsguvernør elect (DG-e) målsætning – v/DG-e Niels Erik Mortensen LC Hørning 
11. Fremlæggelse af budget for 2010-11, fastsættelse af kontingent v/DK Knud Frederiksen 
12. Præsentation af 1. VDG kandidat for 2010-11, LC Vejle indstiller Knud Løkkegaard 

valg af 1. VDG for 2010-11 
13. Præsentation af 2. VDG kandidater for 2010-11 

LC Bramming indstiller Jimmy Nonbo 
LC Esbjerg-Grådyb Indstiller Lennart Siesing 
Valg af 2. VDG for 2010-11 

14. Præsentation f Zoneformænd (ZF) og Vicezoneformænd (VZF) for 2010-11 
15. Valg af revisorer 
16. Valg til bestyrelsen i Hjælpe og katastrofefonden, på valg er Liselotte Christensen                

LC Svanen (er villig til genvalg) 
17. Valg til bestyrelsen i Lions Kollegiet, på valg er Bo Nordby LC Århus Marselisborg (er 

villig til genvalg)  
18. Præsentation af Kabinettet 2010-11 v/DG-e 
19. Præsentation af Distriktsmødet 2011, LC Hørning 
20. Eventuelt 
21. Afslutning v/DG Kurt Poulsen 
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      Distriktsmødet vil blive afbrudt kl. 12.00 – 13.30 for: 

      12.00 Frokost 

      13.00 Indlæg v/ ????  

Tilmelding senest d. 10.april 2010 på www.106C.dk/WeServe under kalender. Husk at angive 

delegat under bemærkning. 

Kørselsvejledning mm. kan se på www.106c.dk under ”Distriktsmøder” ”Distriktsmøde 2009 - 

10 

Regler for delegater til Distriktsmødet: 

  0 - 14 medlemmer = 1 delegeret 

15 - 24 medlemmer = 2 delegerede 

25 - 34 medlemmer = 3 delegerede 

Opgørelsen af delegater sker ud fra medlemstallet pr. 01. 04. 2010 

Skal have været medlem i et år og en dag 

  

 

Lions Kollegiet - et flagskib for Lions Danmark 

Store ord - men ikke desto mindre dækker de på udmærket vis et syn på Lions Kollegiet, som 

tit kommer til udtryk i lionssammenhænge. Når den internationale præsident (IP) besøger 

Danmark, er det også ret så sikkert, at det bl.a. omfatter Lions Kollegiet. 

Jeg udsender hvert år en årsberetning til Distriktmødet sammen med de øvrige embedsmands-

rapporter. Men er der i distriktet ønske om en yderligere orientering om & drøftelse om kolle-

giet og dets virke, så stiller jeg gerne op til de møder, der i løbet af året holdes i distriktet. Det 

kunne f.eks. være et zonemøde eller fællesmøde for klubber. 

Lions Kollegiets bestyrelse har lige udarbejdet notatet: "Bestyrelsesarbejde i Lions Kollegiet". 

Det beskriver bl.a. bestyrelsens ansvar og opgaver samt de kompetencer bestyrelsens med-

lemmer skal besidde. Notatet lægges på Lionsoffice. 

 

Bo Nordby, LC Aarhus Marselisborg 

Valgt af 106 C som bestyrelsesmedlem i LIONS KOLLEGIET 

 

 

http://www.106c.dk/WeServe
http://www.106c.dk/
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Invitation til fag-seminarer 

for kasserere, sekretærer, klubmestre samt interesserede klubmedlemmer indenfor  

Internationale Relationer, Medlemsudvikling, Aktivitets- og programudvalg 

Seminarerne afvikles tirsdag den 27. april 2010 kl. 19:00 – 21:45 

i Bramdrupdamhallerne, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding  

Seminarerne vil blive gennemført i det omfang at der er min 8 – 10 deltagere på det på-

gældende seminar 

Tilmelding: Senest den 10. april 2010 på www.106c.dk under Kalender 

Seminaret er gratis for dig, men din klub skal betale kr. 80,00 til forplejning 

Vel mødt og med venlig lions-hilsen 

Kurt Poulsen, Distriktsguvernør 106C 

LC Kerteminde 

PS. Hvis du ”investerer/deltager” i seminarerne, får du det mangfoldigt igen – en superklub – 

en rigtig ”win-win-situation!” 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Medlemmer af aktivitetsudvalg  

Hvis du har interesse i at lave gode aktiviteter, får du nu muligheden for at deltage i et spæn-

dende seminar, hvor vi gennemgår de 3 typer af aktiviteter vi har i Lions, fra idé-fasen til be-

slutningen og gennemførelsen. 

Der orienteres om: Udvalgets formelle pligter, Arbejdets organisering, Planlægning af aktivi-

teter, Fælder og faldgruber, Værktøjer, Erfaringsudveksling, Debat m.v. 

Underviser: Kurt Poulsen, DG 

____________________  

Til alle med interesse for medlemsudvikling og klubtrivsel  

Hvis du har interesse i medlemsudvikling og klubtrivsel, får du nu muligheden for at deltage i 

et spændende seminar, hvor vi vil give dig nogle effektive redskaber, så du bedst muligt kan 

tackle de udfordringer som du vil møde i din klub.  

Der orienteres om: Hvordan får vi nye medlemmer i klubben, Hvad forventer de unge/nye af 

lions, Faktorer der har indflydelse på din/jeres planlægning, Ledelsen af din/jeres klub (klub-

møde), Hvordan du styrker din klub, Hvor/hvordan du får hjælp fra organisationen, Erfarings-

udveksling 

Underviser: Flemming T. E. Nielsen, IPDG/MERLC 

http://www.160c.dk/
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Medlemmer af programudvalg samt Klubmestre og Tailtwistere  

Hvis du har interesse i at lave gode klubmøder, får du nu muligheden for at deltage i et spæn-

dende seminar, hvor vi gennemgår og diskuterer emner, der har indvirkning på klubbens dag-

ligdag 

Der gives eksempler på: Hvad er et godt klubmøde, Hvad forventer klubbens medlemmer, 

Hvad får jeg ud af det, Fordeling af arbejds- og sociale møder, Erfaringsudveksling, Debat m.v. 

Underviser: Niels Erik Mortensen, 1. VDG 

____________________  

Kommende klubsekretærer 
 
Du står nu overfor at skulle være sekretær i din klub enten for første gang eller igen efter en 
pause. For at hjælpe dig til bedst muligt at kunne udføre opgaven, har vi samlet nogle effektive 
redskaber i et seminar. 

Seminaret vil bl.a. indeholde følgende: Generelt om sekretærjobbet, Sekretæren og klubben, 
Distriktet, Lions Danmark, Lions International samt Værktøjer, Erfaringsudveksling og 
opsamling 
 
Undervisere: Jan Kargo, ITCC og Knud Løkkegaard, 2. VDG, DS 
____________________  

Kommende kasserere 

Formålet med informationsmødet er, at give dig et overblik over kassererens opgaver herun-

der opgaver i relation til klubben og dens medlemmer, Distriktet, Multipellet, USA samt til det 

offentlige. 

Seminaret vil bl.a. indeholde følgende: Overdragelse af kassererposten, Kasserens opgaver, 

Regnskaber, Kontingentets anvendelse, Forsikring, Moms, Skat og indberetninger 

Underviser: Knud Frederiksen DK  

____________________  

Medlemmer af IR-udvalg  

Præsentation af muligheder i IR-arbejdet lige nu. Gensidig inspiration til det fortsatte arbejde. 

Seminaret vil bl.a. indeholde følgende: IR-arbejdet generelt, Præsentation af Minikataloget, 
Præsentation af NSR projektet, Præsentation af BSL, LC Skjern-Tarms Haiti projekt 

Haiti er brandaktuel. Der kan virkelig laves noget når nødhjælpsarbejdet stopper og hverdagen 
begynder 

Undervisere: Tom Michelsen IRC og Viggo Puggaard IRCC 

____________________  

Kl. ca. 20.15 vil der blive en pause, hvor der vil blive serveret en kop kaffe og en pålægs-

bolle.  

Invitationerne vil blive udsendt sammen med P-posten i marts  
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Medlemstallene for februar 2010.  
For en gang skyld positive  
106 A: +  6  –    6   =  965 medlemmer 
 
 
106 B: + 27 – 17   = 2985 
106 C: + 33  –   4   = 1884 
106 D: +  9   –   4   = 1084 
Total: + 75  –  31  = 6918 medlemmer i 316 
klubber 
Ny klub LC Kolding Firkløveren 106 C 
chartret 20-02-2010. 

Der er endelig                op     

__________________________ 

En Klub i Distriktet 

Chartring af LC Kolding Firkløveren 

Lørdag d. 20. februar mødte 17 forvent-
ningsfulde piger op i Bramdrupdam Haller-
ne, klar til chartringen af distriktets nye 
pigeklub, LC Kolding Firkløveren.  

Der var desværre 4 piger som i sidste øje-
blik måtte melde afbud til arrangementet, 
så vi startede med de 17 fremmødte. 

Efter taler og flotte ord fra blandt andet vi-
ceborgmester Søren Rasmussen, Kolding 
Kommune – fik pigerne deres nåle på og 
modtog efterfølgende de obligatoriske ga-
ver: faneborgen med de mange flotte flag, 
den sultne løve klar til at fylde maven, klok-
ke og hammer til de kommende møder i 
klubben, det store Lions flag og et hotelskilt 
til at hænge op i klubbens fremtidige møde-
lokale. 

Det er en stor glæde at kunne chartre en ny 
klub centralt i distriktet og ikke mindst når 
der er tale om en pigeklub. Klubben består 
af piger fra mange forskellige brancher og 
med en rigtig god aldersspredning, så vi er 
sikre på at der her er dannet grundlag for 
en solid og nytænkende klub. 

 

Dagen sluttede med en hyggelig fest sam-
men med de nye festklædte Lions medlem-
mer og deres ledsagere. 

 

Med løvelig hilsen 

Flemming T. E. Nielsen 

IPDG/MERLC 

__________________________________________________ 

Annonce: 

Gør LIONS synlig 

Gadekæmper veste (godkendte trafikveste) 

Diverse Brochure om Lions Aktiviteter 

Streamer Lions kamp mod blindhed, plakater 

m.m. 

Kan købes og erhverves i 

Lions DK SUPPLY butik, Hillerød 

Webbutik på Lions Office 
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20 års fødselsdagsfest i 

Lions Club Odense Svanen   

Den 10. marts 2010 var det 20 år siden at 

LC Odense Svanen som er en pigeklub blev 

chartret. Samtidig var det 20 år siden at der 

sidst er chartret en klub på Fyn. 

Ved chartringen i 1990 blev 14 ”Svaner” 

chartret. Selve chartringen foregik på Oden-

se Rådhus. 

Ved Chartringen deltog naturligvis gæster 

fra moderklubben Odense Hunderup som jo 

desværre nu er nedlagt. 

For øjeblikket er vi 20 ”Svaner” men vi hå-

ber at flere nye er på vej. De sidste par år 

har vi fået en del nye medlemmer hvilket vi 

glæder vi os meget over. Vi har heldigvis 

stadig tre charter medlemmer tilbage i 

klubben 

Gennem årerne har vi haft mange aktivite-

ter, blandt andet, loppemarkeder og kunst-

udstillinger. De senere år har vores vigtigste 

aktivitet "Nu tændes træet".  Det er en akti-

vitet hvor vi sælger æbleskiver, gløgg, og 

kaffe fra et telt på Flakhaven (rådhusplad-

sen) i Odense den første lørdag før søndag i 

advent. 

Selve jubilæet fejrede vi med en gallafest 

lørdag den 13/3 i Restaurant Næsbyhoved 

Skov, med en middag for Svanens medlem-

mer med ledsagere. 

 

 

Forud for gallafesten holdt vi en reception 

hvor præsidenten for Svanen Jette Andre-

sen overrakte en donation til Julie Bertelsen 

som modtog donationen på vegne af grøn-

landske børn.  

 

Damerne hygger sig ved receptionen 

 

Karin Galthen 

Lions club Odense Svanen 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

LØVERNE fra LC KØBENHAVN ØSTERBRO 

        Indbyder herved til ÅRSMØDE 2010 

                               11. – 13. juni 

   Fra den 30. marts 2010 kan I går ind på 

www.lionsårsmøde.dk eller 

www.lionsaarsmoede.dk  

 og se om arrangementet og tilmelde jer.  

 

http://www.lionsårsmøde.dk/
http://www.lionsaarsmoede.dk/
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LIONS ADVENTURE ER GODT I GANG   

Kære Klubpræsident og Klub-YCE udvalgs-
formand! 
  
Som I sikkert har bemærket, indeholdt P-
posten i februar en flot og farverig folder 
med spændende tilbud til unge: Lions Ad-
venture. 
  
Lions Adventure er et nyt tværfagligt sam-
arbejde mellem faggrupperne Youth Camps 
& Exchange (YCE), Internationale relationer 
(IR) og Lions Quest / Holdning & Handling 
(LQ). 
  
Med Lions Adventure har vi ønsket at til-
byde jer det bedste fra de tre fagområder i 
en stærk alliance for 
-         socialt udsatte unge, der har brug for en 
positiv oplevelse 
-         unge som af forskellige grund kan have         
fortjent en erkendtlighed eller 
-         unge som bare har eventyrlyst i blodet 
  
Heldigvis er Lions Adventure blevet taget 
rigtig godt imod ude hos jer i klubberne – 
behovet er stort - og vi sender jer derfor her 
en lille status på, hvad vi har tilbage af ledi-
ge pladser: 
  
(Du kan se mere om de enkelte projekter på 
www.adventure.lions.dk) 
  
FULTON BLINDELEJR i uge 18, 2010 i sam-
arbejde med Dansk Blindesamfunds Ung-
dom: 
Alle pladser er i princippet optaget, men 
ved særlig interesse vil der være få ledige 
pladser 
  
PÅ TOGT MED MARILYN ANNE, 10. – 17. 
JULI 2010 for unge fra 15 – 17 år: 

Ca. 10 ledige pladser 
  
HANDICAPLEJR PÅ OSTED FRI- OG EFTER-
SKOLE i uge 31, 2010 for fysisk handicap-
pede mellem 18 og 25 år og deres hjælpere: 
Ca. 4 ledige pladser 
  
FULTON NORDISK SOCIALLEJR, 7. – 14. 
AUGUST 2010 for unge fra 15 – 17 år fra 
hele Norden: 
Ca. 15 ledige pladser 
  
FULTON DANSK/TYSK/BALTISK SEJLER-
LEJR, 12. – 21. AUGUST 2010 for unge fra 15 
– 17 år fra Danmark, Tyskland og Baltikum 
Ca. 5 ledige pladser 
  
Kontaktpersoner på de ovenstående lejre 
fremgår af Lions Adventure hjemmesiden i 
linket herover. 
 
Af hensyn til planlægningen ser vi gerne at 
alle pladser er ”udsolgt” senest den 15. 
april. 
  
Bemærk venligst, at det også er muligt at 
støtte lejrene økonomisk, selv om man ikke 
ønsker eller har mulighed for at sende no-
gen med på lejrene. Dette kan gøres ved 
indbetaling på reg.nr. 3543, konto nr. 
3543435031. Midlerne anvendes ubeskåret 
til aktiviteter i Lions Adventure regi. 
  
Tak for jeres opmærksomhed! 
  
Med venlig hilsen og 
på vegne af Lions Adventure arbejdsgrup-
pen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.adventure.lions.dk/
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Distriktsguvernørens Årsberetning for 2009-2010 af Kurt Poulsen DG 
 
Kære  Lions. 
Tid er noget mærkelig noget, som barn føltes et år, ja bare nogle dage som noget uendeligt, og nu her, 
hvor man er blevet pensionist, er der næsten ikke timer nok i døgnet til alt det, man skal nå. 
 
Det er utroligt, at næsten et år er gået siden jeg blev valgt til distriktsguvernør. Jeg sidder nu og ser til-
bage på, hvad vi egentlig har opnået af det vi gerne ville, men inden jeg gør det, vil jeg gerne sige tak til 
klubberne for positive måde jeg og mine kabinetsmedlemmer er blevet modtaget på ude i klubberne. 
Det har været en fantastisk oplevelse, at komme rundt og se hvordan, man arbejder med Lions, og der 
har også været nogle rigtig gode dialoger. Jeg har glædet mig hver gang jeg skulle ud, og har på trods af 
at jeg blev en måned forsinket på grund af en brækket ankel, nået alle klubbesøgene på nær et, hvor vi 
ikke kunne få vore kalendere til at passe sammen. 
 
Vi havde en vision om at omstrukturere Lions Office, således at den blev mere brugervenlig. Vi er godt 
på vej, men er blevet forsinket i arbejdet, idet en af hovedkræfterne i programmeringen måtte stoppe. 
Vi har nu valgt at betale os fra arbejdet, således at klubberne kan få det, de har efterlyst i mange år, 
nemlig en intranet side, hvor man kan opbevare referater og lign. 
Med hensyn til vores hjemmeside www.106c.dk mistede vi desværre vor webmaster Søren 
Bønding, men har været så heldig at Jan Kargo fra LC Fredericia er trådt ind med kort varsel, og har 
overtaget vedligehold af siden. En stor tak til Jan. 
 
Medlemsudviklingen har været negativ i et stykke tid, og derfor er det glædeligt, at vi i februar har haft 
en positiv tilgang på 29 medlemmer. Det skyldes delvis etablering af Pigeklubben Kolding Firkløveren. 
Om alt går vel, når vi også at chartre en ny pigeklub på Nordfyn i juni, således at målsætningen om to 
nye klubber i år bliver nået. Yderligere en pigeklub på midt Fyn er undervejs, men når nok ikke at blive 
etableret i dette lionsår. 
 
For at hjælpe nye embedsmænd i klubberne med at varetage deres job, har vi lavet en 
Kursusrække, der er målrettet til funktionerne. Det drejer sig om et heldagskursus for kommende præ-
sidenter, heldagskursus for kommende zoneformænd, aftenkursus for Kasserer, sekretærer, medlem-
mer af aktivitetsudvalg, medlemsudvikling og klubtrivsel, programudvalg samt klubmetre og tailtwiste-
re og endelig for medlemmer af IR udvalg. 
 
Det er vort håb at rigtig mange klubber vil benytte sig af tilbuddene om disse kurser, og vi vover det 
postulat, at man derved får nogle meget bedre og mere strukturerede klubmøder. Samtidig møder man 
lions kammerater fra andre klubber, og kan udveksle erfaringer. 
 
Det vil være for nemt at lave sin rapport ved at tage udpluk fra embedsmændenes årsrapporter, så jeg 
vil henvise til at I læser disse rapporter længere nede i DG-nyt. 
 
Til slut vil jeg give udtryk for at jeg har været glad for at få lov til at være distriktsguvernør for vores 
distrikt 106C, og vil her sige tak til kabinettet for et godt samarbejde i året der nu snart er gået. 
Jeg har bestræbt mig for at gøre mit bedste, og det vil være op til Jer om det er lykkedes, men der vil 
altid være noget, der kunne have være gjort bedre eller anderledes. 
 
Jeg vil ønske min efterfølger alt mulig held og lykke i hans år. 
Tak for året der snart er gået. Vi ses forhåbentlig til distriktsmødet d. 24. april 2010 i Kerteminde 
 
Mød op og gør Jeres indflydelse gældende. 

Intet er umuligt for den der har viljen i hjertet. 

Kurt Poulsen DG 106C 
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Årsberetning 2009-10 for 1. VDG Niels Erik Mortensen  
Siden jeg blev valgt til 1. VDG på distriktsmødet i Galten 25. april 2009, har min tid i lions -
sammenhæng været præget af forberedelse til at overtage ledelsen af Distrikt 106C i klubår 2010-
11.  
Årets gang Allerede dagen efter årsmødet 13. juni 2009 i Herning begyndte undervisningen. Lions 
Danmarks uddannelsesansvarlige Per K. Christensen samlede 1. VDG’ erne og deres ledsagere til 
orientering om hvilke emner, der skulle tages stilling til frem til distriktsmøderne og årsmødet i 
2010 – ikke mindst tidsplaner for hvornår delelementerne skulle gennemføres.  
1.iVDG’erne i de øvrige distrikter er: 106A: Jørgen Ploug, LC Dragør – 106B: Per Skovbo, LC Hammer 
Bakker – 106D: Kim Larsen, LC Hellerup.  
Udover fire lektioner med P.K.C. har VDG-gruppen mødtes, når lejlighed bød sig – også i privat regi 
– dette til stor inspiration.  
På et af møderne var emnet: Valg af guvernørrådsformand. Efter grundig analyse og i fuld enighed 
faldt valget på Jens Peder Nielsen, PDG, LC Kjellerup. Jens Peder har efterfølgende været talsmand 
for gruppen.  
Sideløbende med undervisningen har vi afstemt planerne for vores distrikter og for Lions Dan-
mark, med det formål, at vi forsat kan udvikle os og fremstå som en samlet organisation, både over 
for medlemmerne og over for offentligheden.  
I skrivende stund har jeg deltaget i Europa Forum i Tampere, Finland, Nordisk Samråd i Ålborg, tre 
kabinetsmøder i Distrikt 106C samt tre guvernørrådsmøder i MD 106.  
I distriktet har jeg desuden besøgt 13 klubber som DG’s repræsentant, deltaget i zonemøderne i alle 
fem zoner samt møder som f.eks. Power Point- og CMS -kursus – alt i alt gode oplevelser, der får 
mig til at se positivt på fremtiden for vor fælles interesse – Lions.  
LEOC Alexander Bergstrøm, P i LEO Århus Nord er desværre blevet syg, og han har måttet melde 
fra. I resten af klubåret 2009-10 varetager jeg hans LEO -opgaver for Distrikt 106C.  
Målsætning 2010-11 Målsætninger for klubår 2010-11 er under udarbejdelse, ligesom holdet, der 
skal hjælpe os/mig med at gennemføre planerne i både Guvernørråd og Kabinet, er ved at blive sat.  
Guvernørråd 2010-11 har valgt Fællesskab og Fremsyn som slogan.  
Begrebet Fællesskab sammenfatter tidligere års slogans: Synlighed, Kvalitet, Trivsel og Respekt, 
som vi finder dækkende for alt vort fremtidige arbejde.  
For, at der fortsat kan ske udvikling af Lions Danmark, er Fremsyn et vigtigt punkt, for uden frem-
syn vil vi gro fast i det, vi altid har gjort. Vi vil undgå at miste muligheder i tiden fremover.  
Da medlemmerne er Lions’ vigtigste ressource kræver den kommende tid en ekstraordinær ind-
sats. Ved starten af klubåret 2009-10 var der i Distrikt 106C 1.879 medlemmer, og pr. 4. februar 
2010 var tallet faldet til 1.855 – og det er ikke fordi, vi er dårlige til at skaffe nye medlemmer, for i 
den samme periode har vi budt velkommen til 69 – det dårlige er bare, at vi i samme tidsrum har 
sagt farvel til 95. De tre andre distrikter viser samme tendens, så noget må gøres.  
En stor glæde er dog, at LC Kolding Firkløveren blev en realitet 20. februar 2010 med 20 medlem-
mer – og hvis alt flasker sig, får vi én måske to nye klubber på Fyn i indeværende klubår.  
Uanset den positive udvikling vil der i den kommende tid blive lagt stor vægt i arbejdet med ”Re-
tention” – dvs. fastholdelse af medlemmerne eller mere direkte udtrykt: ”luk bagdøren!”  
Dette gøres ved at videreudvikle de medlemsværktøjer, der allerede findes. Som noget nyt vil vi 
invitere klubmester og programudvalgs-formand til et seminar om klubtrivsel, da disse lions er 
meget vigtige elementer i klubbens liv. Præsident-kurset vil også blive ændret fra et aften- til et 
heldags-arrangement, så der kan afsættes mest mulig tid til at få flest mulige emner berørt og dis-
kuteret.  
Der skal fortsat arbejdes med at få skabt nye klubber de steder, hvor der kan ses et behov.  
Mere udførlig målsætning om alle distriktets arbejdsområder fremsættes på Distriktsmødet i Ker-
teminde den 24. april 2010 – jeg håber mange møder op, deltager i debatten og gør deres indflydel-
se gældende.  
Niels Erik Mortensen, 1. VDG Hørning 1. marts 2010 
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Årsberetning 2009-10 for 2. VDG, DS Knud Løkkegaard 
 
Nærværende beretning er de facto et historisk dokument, da det er den første beretning fra en 
2. VDG i distriktets historie. 
 
Året har for mig været interessant, da såvel nuværende som foregående distriktsledelse ikke 
helt havde nået at gennemtænke, hvad man ville bruge posten til. Sideløbende med min post 
som distriktssekretær, er det så lykkedes i et positivt samarbejde at få fastlagt arbejdsområ-
derne for 2. VDG som en god forberedelse til at jeg kan overtage posten som DG for 106C i 
2011-12.  
 
Jeg kan i øvrigt kun anbefale, at man fremover lader kommende 2. VDG’ere bestride posten 
som DS, da det giver et rigtig godt indblik i klubbernes liv mv. 
 
Min 2. VDG- gruppe består i øvrigt af Peter Voss Hansen, LC Vinderup/106B, Henrik Nielsen, LC 
Nørre Alslev/106A og Steen Hejnfeldt, LC Skibby/106D. Der har på nuværende tidspunkt væ-
ret afholdt en undervisningssession med Per K. Christensen, ligesom den næste er planlagt til 
29. 03.2010. 
 
Jeg har deltaget på zonemøder i alle 5 zoner ligesom jeg har deltaget på NSR, hvor jeg fulgte 
undervisningen og gruppearbejdet vedrørende Leadership. I distriktet har jeg deltaget i kurset 
omkring PowerPoint.  
 
Jeg har herudover deltaget i 2 guvernørrådsmøder i MD 106. 
 
I kabinettet har jeg i et tæt og positivt samarbejde med DG og 1. VDG været med til at planlæg-
ge et udvidet uddannelsesforløb for funktionsholdere på såvel zone- som klubniveau.  
Dette ikke mindst for at vi fremover kan fasthold eksisterende medlemmer i klubberne, til-
trække nye og skabe et konstruktivt og interessantarbejde i zonerne. 
 
Bredsten, den 14. marts 2010 
Knud Løkkegaard 
2. VDG, DS 106C 
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Baltic Sea Lions – BSL 

I september afholdt BSL sin årlige konference i Helsingfors og rundede dermed 10 året for sin 

grundlæggelse. 

BSL er en særdeles operativ netværksorganisation, der gensidig hjælper og støtter hinanden i 

Lions arbejdet. Den dannedes på baggrund af erfaringer og netværk skabt under gennemførel-

sen af projekterne ”Foreningsliv og Demokrati” og ”Unge Baltere i Praktik”, to projekter, som vi 

gennemførte i samarbejde med Demokratifonden og de nye Lions klubber i Letland og Litauen.  

Med rod i 20 års erfaring i internationalt projektsamarbejde i Nordsø Lions lykkedes det os på 

tilsvarende vis at samle de 9 lande omkring Østersøen i en international netværksorganisation 

med en langt bredere målsætning og en samtidig anvendelse af den nyeste IT teknologi. Her-

med udviklede der sig en slagkraftig og operativ netværksorganisation, hvortil andre lande, 

distrikter og klubber uden for organisationen permanent eller periodisk har associeret sig. 

Arbejdsopgaverne var følgende: 

Webside for alle nødvendige informationer: www. Baltic-Sea-Lions.org 

Støtte og vejledning i alle Lions spørgsmål 

Joint ventures 

Erfaringsudveksling 

Multilaterale relationer 

Venskabsklubsamarbejde 

Kulturudveksling 

Støtte til kultur programmer 

Implementering af Sight first og Lions Quest 

Etablering af Leo klubber 

Etablering af venskabsklubber 

Div. hjælpe- og kulturprogrammer. Nogle med støtte fra LCIF, NSL samt andre interesserede 

Lions lande, Belgien, England og Schweiz 

Nedenstående: eksempler på aktiviteter i de sidste 2 år: 

 Uddannelsesskolen i Kohtla-Järve/Estland   
 Sportsplads til gadebørn, Letland 
 Restaurering af plejehjemsværelser i Letland 
 PC’ere til Lettiske og Litauiske gadebørn 
 Skolemøbler til Letland 
 Møbler og PC’ere til nyåbnet Lions Quest kontor, Litauen 
 Hjælp og bistand til fornyelse af Lions organisationen i Letland og Litauen 
 Leadership kurser i Estland og Litauen 
 Sight First hjælp i Letland sammen med amerikanske Lions 
 Ekstra Hånd til Maarja Village, Estland 
 Renovering af børnehjem og skole i Rachja, Rusland 
 Lejrudstyr til Estisk skole 
 Dannelse af Leo klubber i Estland og Litauen 
 Støtte til Domkirken i Kaliningrad, Rusland 
 Bistand ved chartring af klubber i Litauen og Kaliningrad 
 Sponsering af Kaliningrad Domkor 
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I indeværende år har vi fra dansk side været stærkt involveret i et handicap- og special skole 

projekt i Litauen i samarbejde med North Sea Lions samt 2 skoleprojekter i Liepaja, Letland 

med h.h.v. PC’ere og skolemøbler. Samarbejdspartnerne har været de sønderjyske Lions klub-

ber, LC ’Tusindfryd, LC Vejle Munkebjerg samt LC Ålestrup fra 106-B – vort nabodistrikt i nord. 

Vor største samarbejdspartner i det Østeuropæiske samarbejde er imidlertid fortsat vor nabo 

mod syd, Distrikt 111N Tyskland, som vi året igennem jævnligt mødes med til gensidig inspira-

tion, erfaringsudveksling og godt samarbejde.  

Viggo K. Puggaard, PCC 

BSL chairman 

Nordsø Lions – North Sea Lions - NSL 

I år er det 30 år siden NSL officielt blev dannet. Det skete i 1980 i Sutton Coldfield på det engel-

ske distriktsmøde i MD105-M. 

Formålet var, og er stadig, at lave et større projekt hvert år sammen med andre distrikter om-

kring Nordsøen. Projekterne lå fra begyndelsen udelukkende i den 3. verden. Siden er Østeuro-

pa kommet med.  

I dag består NSL af 10 distrikter omkring Nordsøen, d.v.s. 5 hollandske, 2 tyske, 2 engelske og 

os i 106-C Danmark. 

Hvert år sættes der et større projekt i søen, hvor Lions så vidt muligt arbejder sammen mede 

Lions worldwide. Ofte indgår vi som et vigtigt delprojekt i en større enhed, hvor NSL virkelig 

går ind og gør en forskel. Der har hvert år været lavet mindst 1 projekt og fælles for projekter-

ne er, at de med en enkelt undtagelse nær, fortsat består og er funktionsdygtige. At sådanne 

aktiviteter lader sig gøre skyldes, at alle 10 distrikter hvert år garanterer min. 80 Euro pr. klub, 

hvilket vil sige, at vi i 106-C går ind med ca. kr. 50.000,- samt at konceptet ofte er af en sådan 

art, at det kan suppleres med fonds- og LCIF midler. 

Med dette beløb er det her i jubilæumsåret lykkedes os rent undtagelsesvis at sætte 2 gode 

skoleprojekter i gang. 

1. Renovering og udvidelse af 1 skole i Burkina Faso i Vestafrika 
2. Renovering og ubygning af Rusne Special skole i Litauen samt etablering af nye sports-

faciliteter.  
 

Finansieringen har hvert år været sikret gennem en positiv reaktion på de udsendte brochurer. 

Det håber vi også sker i år. Skulle der imidlertid være klubber, der endnu ikke har tænkt posi-

tivt på Nordø Lions, så håber vi, de gør det, når de sidste aktivitets kroner skal fordeles. Sam-

men kan vi så glæde os over, at endnu en succes er i hus. 

Viggo K. Puggaard, PCC 

NSL chairman 
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ITC rapport til Distriktsmødet d. 14. januar 2009 

IT rapport nr. VII 
 
 
Inden for ITC området har der igen i året 2009-10 været fokus på CMS, det er ønsket at så 

mange klubber som muligt kommer så hurtigt som muligt over og bruge Klub CMS.  

Der er på nuværende tidspunkt 52 klubber med registreret hjemmesiden, hvor af de 38 kører 

på basis af CMS. 

Arbejdet med at få etableret Intranet er fortsat i gang, men grundet for få ressourcer er vi des-

værre ikke helt så langt som ønsket. Der arbejder dog videre med de ressourcer vi har til rå-

dighed. 

Sidste år fik vi implementeret et nyt og bedre spam-filter, hvilket stadig gør at vi nu kun i meget 

begrænset mængde for uønskede mails. Hvis du får en spam mail, hvor du kan se den er sent til 

din Lions mail adresse, så venligst send en mail til mig, og jeg vil forsøge at få lukket hullet. 

Der er lavet udtræk af adresser fra Lions Office til brug til udsendelse af LION der nu udsendes 

med Magasinpost direkte til hvert enkelt medlem, hvilket vi håber alle får en positiv oplevelse 

af. 

Det sidste der stadig arbejdes på er at få event kalenderen til at fungere fra Lions Office, og det 

er vores håb, selv med de meget reducerede ressourcer vi har til rådighed, at få dette til at være 

klar i Lions året 2010-11. 

Husk også, der er altid mulighed for at give sin mening til kende via Lions Forum. 

 

Derfor giv jeres indlæg og input til Lions Forum. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bent Schultz 
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Årsrapport 2009/2010 for MERL 

MERLC har i det forgangne år været på 9 spændende klubbesøg for DG.  

Dette har resulteret i en del genbesøg, hvor der er gået dybere ind i stoffet omkring MERL. 

Der er blevet snakket klub trivsel, der er blevet snakket nye medlemmer og der er blevet snak-

ket en del generel info omkring hvad Lions er. Udover besøgene for DG har jeg været inviteret 

til en del klubmøder, hvor der har været behov for at drøfte MERL i det aktuelle område. 

Der har været en del møder for MERL gruppen i Lunderskov siden september 2009.  

Det har udmøntet sig i det herlige resultat, at vi kunne chartre pige klubben Kolding Firkløve-

ren den 20. februar 2010. 

Der er afholdt kursus for guidning Lions den 12. november 2009 i Vissenbjerg, hvilket har re-

sulteret i at LC Søndersø gik i gang med opstart af en ny klub i januar 2010 og at LC Middelfart 

satte i gang i februar 2010. Det må da siges at være superpositivt, især da vi satser meget 

stærkt på at chartre klubben i Søndersø allerede den første week-end i juni 2010. 

Jeg deltog desuden i NSR i januar 2010, hvor jeg blandt andet var til et seminar der omhandle-

de hvordan man starter og driver universitets Lions klubber.  

Det har resulteret i at vi i MERL vil prøve, som et forsøg i samarbejde med Horsens Bygholm, at 

starte en sådan universitetsklub i løbet af Lions året 2010/11. 

Der vil blive afholdt P-seminar den 28. marts 2010 og som noget nyt vil vi afholde det som et 

heldags seminar. Tilmeldingen har været langt over forventet, så til næste år vil der blive til-

budt to datoer for P-seminar. 

Generelt må vi sige i MERL gruppen, at vi tror på at vi når vores målsætning om at standse 

medlemsnedgangen i distriktet og at vi får de to nye klubber i Lions året 2009-10 

Generelt et meget spændende og udbytterigt år for MERL gruppen. 

 

Med løvelig hilsen 

 

Flemming T. E. Nielsen 

IPDG/MERLC 
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UDC Årsrapport til Distriktsmødet d. 24. april 2010 
 
 
På uddannelsesområdet, har jeg med hjælp fra UDCC Børge Pedersen afviklet Power Point kur-
ser, det var tænkt som kursus for Kabinettets medlemmer, og der var på det 1. møde med det 
nye hold et ønske om at gennemføre det, men det viste sig at der ikke kunne stables et stort 
hold (12-14 deltagere), så der blev åbnet for alle Lions i distriktet, det hjalp vi fik fyldt holdene 
op. 
 
Derudover har vi afholdt 3 CMS kurser/seminarer, (Vi er – PRC Hans-Jørn Kay og jeg) i Ribe, 
Søndersø på Fyn og sidst i Galten ved Århus, og tidligere har vi holdt et i Sønderborg, så vi har 
tilstræbt at komme rundt i hele Distriktet. 
 
Vi har netop afholdt 1 kursus/seminar om PR i forbindelse med Projekt ”Gadekamp” ( Lions 
Synlighed) som igen i år er i uge 18, et projekt der startede sidste år. 
 
Vi fortsætter med CMS kurser/seminarer, så længe der er interesse for det, Målet er at ALLE 
Lions Klubber konverterer til CMS Hjemmeside. 
 
Planen er at der planlægges et antal kurser som annonceres i Lions kalenderen, så der er mu-
lighed for ordentlig planlægning. 
 
Det har været meget spændende at være UDC i de sidste 3 år, jeg takker endnu en gang de gode 
Lions venner jeg har været i kontakt med, og ønsker jer held og lykke fremover. 
 
Haderslev den 16. marts 2010. 
 

Mogens Mulberg, UDC-106C – 2007 – 2010. 
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Årsberetning 2009-2010 MD 106, distrikt 106C  
 
Public Relations  
Året er atter gået utrolig hurtigt, med mange spændende opgaver og møder, såsom klubbesøg,  
CMS- kursus, PR-kursus og instruktøruddannelse samt sidst men ikke mindst at få DG-nyt på 
gaden.  
 
I år har opgaven været at begrænse sig, idet det er besluttet at papir udgaven som udsendes 
gerne skulle holde sig på 3 sider, af hensyn til porto udgifterne, dette har bevirket at den store 
og fine udgave af DG-Nyt er at finde på WeServe og LionsOffice.  
 
Klubberne har været flinke til at sende materiale ind omkring de aktiviteter og andre nyheder 
som kan have interesse for andre i distriktet, bliv endelig ved, det nye tiltag som er sat i værk 
her sidst på året er en spalte der hedder” En klub i distriktet” her vil der i hver udgave være et 
nyt indlæg om eller fra en klub i distrikt 106C.  
 
Der har i år været afholdt 2 CMS-seminar/kurser i Søndersø og Galten, med henblik på at få 
klubbernes hjemmesider op at stå med et ensartet udseende udad til.  
 
Det går fremad, der er på nuværende tidspunkt 54 klubber der har en hjemmeside, heraf be-
nytter 38 Lions CMS hjemmesider.  
Så målsætningen at 50 % af klubberne i distriktet skal være på CMS, kan nås i dette år når de 
sidste der har været på CMS-Kursus får åbnet op.  
Opfordrer dog kraftig til at klubberne får lavet deres hjemmesider og kun i CMS-Systemet.  
 
Vi vil forsat lave nogle CMS-Kursus, planen er at det vil blive på nærmere fastsatte datoer 
fremover, så man i god tid kan melde sig til.  
.  
Der har været afholdt 1 PR-kursus/orienteringsmøde for klubberne i forbindelse med projekt 
Gadekamp, som løber af stablen for 2. år i træk og nært forestående, et projekt som vi atter for-
venter os meget af, i år er der to projekter vi vil gå ind og støtter på landsplan, Centre for Incest 
ofre og Hjerneskadeforeningen, emnet om hvordan man skriver en pressemeddelelse og Lions 
nye design linie blev præsenteret.  
 
8 klubber er blevet besøgt på vegne af DG. Kurt Poulsen, det at komme ud og se til klubberne i 
distriktet er altid givtig, dels får man hilst på nye Lions venner og man får set nogle nye steder 
det være sig nord, syd, vest og øst.  
 
Til slut vil jeg også fortælle at ut. har været på instruktørkursus arrangeret af MD.106 et rigtig 
godt kursus som absolut kan anbefales alle i lions som har til opgave at undervise på det ene 
eller anden plan  
 
Jeg ser frem til et nyt lions år i samarbejde med alle klubberne og det nye kabinet for 
2010/2011  
 
Hans-Jørn Kay  
PRC.106C 
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Hermed en kort redegørelse om IR arbejdet i 2009-10. 
 

Miniprojektkataloget/Gavebutikken 
Gavebutikken blev lanceret i 2008 med det formål, at alle lions-klubber kunne købe projektan-
dele samtidig med at virksomheder, organisationer og personer udenfor Lions kunne støtte. 
Det er nu mest blevet til, at klubberne køber. 
 
I skrivende stund er der købt projekter for i alt kr. 655.800. På samme tidspunkt i fjor var det 
kr. 592.00 – altså en glædelig fremgang på kr. 63.800. Vores distrikt tegner sig kun for 10,4 % 
heraf. 
Det må distriktets klubber kunne gøre bedre! MEN året er endnu ikke gået, så der er tid til en 
slutspurt. 
Det er værd at bemærke, at der for personer er fradrag for disse bidrag – op til i alt kr. 14.000 – 
de første kr. 500 kan ikke trækkes fra. 

 
Fundation Haiti Partage 
På nuværende tidspunkt er der indkommer i alt kr. 40.000 til projektet, der som bekendt om-
fatter podning af mangotræer med øget udbytte til følge samt mikrolån til især kvinder til etab-
lering af egen virksomhed eller aktivitet. 
Som alle ved, blev Haiti ramt af et kraftigt jordskælv med store ødelæggelser og menneskelige     
Tragedier til følge. Både K&H og LCIF har sendt katastrofehjælp til jordskælvofrene.  
Det forlyder lige nu, at myndighederne er i gang med at (tvangs)forflytte mange indbyggere fra 
hovedstaden og ud på landet, hvor de kommer til ingenting. 
Tovholderen i dette projekt er Axel Gorrsen, LC Skjern-Tarm. Han oplyser, at indsamlingen af 
penge til projektet Fundation Haiti Partage fortsætter. Men i samråd med kontakterne på Haiti 
holdes pengene tilbage, indtil der igen er nogenlunde ordnede forhold og ”hul igennem” til de 
rigtige modtagere på Haiti. Hvis der blev sendt penge lige nu, ville de gå til nødhjælp, og det er 
jo meningen, at der skal etableres noget fremadrettet for midlerne – hjælp til selvhjælp. 

 
Burkina Faso 
 Aktiviteterne i landet fortsætter med blandt andet operation gensyn. Der gennemføres hvert 
år 250 operationer for grå stær, og der uddeles A-vitaminer til 30.000 børn til forebyggelse af 
blindhed som følge af vitaminmangel. 
Det såkaldte heksecenter har Lions støttet. I efteråret 2009 blev området, hvor centeret ligger 
ramt af store oversvømmelser. De stakkels kvinder på centeret mistede det lidt de havde. Et 
lyspunkt midt i katastrofen var, at mennesker fra det omgivende samfund kom og hjalp til med 
at flytte beboerne hen til et mere sikkert sted. Når det fremhæves her, er det, fordi ”heksene” er 
udstødt af samfundet, og at det faktisk er forbudt at have noget med dem at gøre. 

 
Sct. Petersborg 
Dette NSR projekt kører videre med de forsinkelser og obstruktioner, et tidligere kommuni-
stisk styret land kan opvise. Det er et stort og omfattende projekt at få ”Børnehjem nr. 53” 
bragt op til nutidig standard. Men der arbejdes målrettet på alle fronter med det. 
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Vision 
 
Det er mit håb, at der kan skabes zoneprojekter på IR-området. Zonen er en rigtig god og ope-
rativ enhed med korte beslutningsprocesser. Flere zoner har allerede bevist, at det kan lade sig 
gøre. Men også enkeltklubber kan iværksætte projekter. Et eksempel er i al beskedenhed min 
egen klub LC Billund-Grindsted, som er med til at opføre en skole for forældreløse børn i Swa-
ziland, hvor næsten halvdelen af den voksne befolkning er HVI smittede eller har AIDS i ud-
brud. 

 
NSR 
Det var en stor oplevelse for mig for første gang at deltage i NSR mødet, som i år fandt sted fra 
15. til 17. januar i Ålborg. Ved sådanne lejligheder fornemmer man, at Lions er en stor, interna-
tionalorganisation, og det er fantastisk at opleve dette fællesskab med helt fremmede menne-
sker. 

 
Afslutning 
Dette mit første år som IRC har været præget af, at jeg skulle sætte mig ind i sagerne. Tak til de 
mange klubber, der har rettet henvendelse om det ene eller andet spørgsmål – de har været 
med til at give mig indsigt. 
På mine klubbesøg har jeg haft lejlighed til at drøfte IR, og det er mit indtryk, at emnet interes-
serer Lions. 
 
Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet i klubåret 2010-11. 
 
Tom Michelsen 
IRC – 106C 

 

Årsrapport KOMC 2009-2010 – Karin Galthen, distrikt 106 C 
 

I løbet af året har jeg arbejdet med korrekturlæsning/skrivning på indkaldelser til møder for 
kommende P og på invitationer til kursusforløb. 
 
Det har ikke været relevant at besøge klubberne. 
 
Det har vist sig at det ikke har sin berettigelse med en KOMC der fungerer som chairman, der-
for udgår funktionen som selvstændig chairman til næste år og KOMC betegnelse findes frem-
over alene som c.c. 
 
Karin Galthen 
KOMC – 106c 
Odense den 1. marts 2010 
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YCEC, Chairperson Årsrapport til Distriktsmødet den 24. april 2010 
 
NAVN: YCEC.C, Kay C Pedersen 
FAGGRUPPE: YCE (Youth Camp & Exchange) 
KLUBBESØG STATUS, YCE MØDER. 
 
Har som YCED besøgt alle klubber jeg blev pålagt undtagen Hørning som NEM tog sig af på 
bedste vis. 
Desuden har jeg specielt besøgt LC Langeland og LC Middelfart i forbindelse med deres lejre 
sommeren 2010. Er blevet vel modtaget af klubberne der syntes at forstå opgaven som lejrar-
rangør. 
Vi har haft et MD YCE møde den 24. januar og den 7. marts og den nye sæson forløber plan-
mæssig. 
106C ender med op mod 50 YES ud og vi bliver distriktet med flest YES udsendelser. 
Lejrudvalgsmøder har været meget konstruktive den 30. november og 22. feb., men bliver må-
ske omstruktureret – til 1 evalueringsmøde, et klubbesøgsmøde, 1 lejrudvalgsmøde og et op-
startsmøde før lejr. 
MD møder på YCE siden har været konstruktive og præget af nytænkning. Deltagere KCP & 
WN. 
 
Resultater & kommentarer 
Arbejdsfordelingen er som følger: 
Lejrudvalgsarbejdet: YCEC, Kay C Pedersen & Willi Nielsen. 
MD møderne gennemføres i samarbejde mellem YCECC, Willi Nielsen og YCEC, Kay C Pedersen 
Uddannelse af lejrassistenter og lejrledere gennemføres som planlagt den 10. og 11. april 2010 
i Snaptun. 
Tovholder, YCED, Søren Wolsgaard. Tilrettelæggelse: Willi Nielsen & Kay C Pedersen 
Arrangement med Tønballe Naturcenter / Jan Tidemand er forhandlet på plads 
Der deltager 2 lejrledere og 3 lejrassistenter fra alle 2010 lejre i MD106. 
Instruktører er fortrinsvis YCE folk og program er nu udarbejdet og på plads. 
 
Netop nu sker fordelingen af YES – ud, YES – ind og værtsfamilierne falder så småt på plads 
Reglen om at skaffe et home stay (værtsfamilie) pr. udsendt YES, håndhævet over for klubber-
ne og syntes at give gode resultater. 
 
Kommende aktiviteter: 
Møder vedrørende YES – ud 2010 afholdes på Trinity den 9. maj dette år. 
Med Fulton - 1 uge med blinde som landsaktivitet i uge 18 
YCE lejre i 106C – 2010: Sejlerlejr med LC Middelfart og med LC Langeland – 2 x 14 dage. 
Der er udsendt både landslækkende og på distriktsplan brochurer for div. sejlerlejre, blindelejr 
og handicaplejr. 
YCE arbejdet i 106C er i god gænge, på fremmarch og forløber tilfredsstillende og innovativt. 
 
En mere detaljeret 5 års plan for YCE arbejdet i 106C vil foreligger i forbindelse med Lions års-
skiftet. 
 
den 14. marts 2010 / Kay C Pedersen, YCEC.C 
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Årsrapport LQ – 106C for året 2009-2010 
Lions Quest 
 
Årsberetning 2009-2010 
af Axel Gorrsen LQC 106C. 
 
I indeværende klubår har vi (undertegnede og mine to co -chairperson) arbejdet med 
at få gennemført de to planlagte Holdning og Handling – kurser i henholdsvis Århus og 
Esbjerg med i alt 37 deltagende kursister.  
Af evalueringsskemaerne fra kursisterne 
fremgår det klart, at det de har lært på kurset er noget de kan bruge i det daglige 
arbejde. 
 
Fra november måned og fremefter har vi arbejdet med at få klubberne til at give tilsagn 
til sponsoreringer til det kommende klubår. Med disse tilsagn i hånden vil vi være i stand 
til at udsende invitationer til skolerne, SSP- og AKT- medarbejdere her i foråret, hvor det 
kommende skoleår bliver planlagt. Vi håber på denne måde at kunne komme med 
allerede i planlægningsarbejdet. 
 
Ved vore klubbesøg og ved deltagelse på diverse zonemøder har vi arbejdet på at 
udbrede kendskabet til LQ-materialet "Holdning og Handling" i 106C. 
 
Der pågår et omfattende arbejde med at modernisere undervisningsmaterialet, både de 
tre bøger ”Dig og mig og Qvik”(0.-3. klasse), ”Hvem er du”(4.-6. klasse) og ”Dig og de 
andre”(7.-9. klasse), samt ”Forældrehåndbogen”. Dette arbejde vil strække sig ind i det 
nye klubår. 
 
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i Lions Quest Danmark, hvor vi har deltaget, 
samt diverse møder i arbejdsgruppen under Lions Quest Danmark (her deltager alle 4 
distrikter samlet). 
 
Lions Quest Danmark er repræsenteret ved LQCC Solvejg Kaae Hansen på 
Skoleledernes Årsmøde i Odense den 25. og 26. marts 2010. 
 
Til slut vil jeg gerne takke min to co-chairperson Solvejg Kaae Hansen og Margit Berg 
Johansen for godt samarbejde i det forløbne klubår. 
 
Axel Gorrsen 
LQC 106C 
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Årsrapport distrikt 106 C - LCIF 
 
LCIF blev i 2009 officielt løftet ud af distrikt og multipeldistrikt således at der i hvert distrikt nu 
er uddannet en koordinator, desuden er Ole Klejs Hansen landskoordinator, koordinatorerne 
forsætter i en periode på 3 år. 
 
LCIF gruppen fungerer som LCIF,s ambassadører for danske Lions. 
 
Det er målet at Zoneformænd og klubpræsidenter kontakter koordinatoren således at vi kan 
udbrede kendskabet til LCIF på midtvejs/ zone/klubmøder. Ved hjælp af power-points slides 
vil koordinatorerne forklare om LCIF herunder til hvilke lokale eller internationale projekter 
man kan søge fonden. 
 
Jeg har ikke været på klubbesøg, men orienterede om LCIF på Zonemødet den 11/2 2010.  
Desuden er der planlagt et besøgt i Zone Nord. 
 
På distriktets hjemmeside findes et link der fortæller om LCIF. 
 
Den 14. april 2010 er der planlagt et fællesmøde for alle LCIF- koordinatorer, her vil vi vurdere 
betydningen af den foreløbige indsats, det er første møde siden september. 
 
Karin Galthen 
LCIF - koordinator, district 106 C 

 

Til Lions Distrikt 106 C 
Emne: Årsrapport fra Webmaster/ITCC 106C. 
I august 2009 overtog jeg jobbet som webmaster for Lions Distrikt 106C’s hjemmeside som 
indtil da med ildhu og meget stor kompetence var blevet styret af afdøde Søren Bønding.  
 
Jeg har ikke modtaget arkivmateriale eller notater, ligesom der ikke har fundet overdragelse 
sted udover udlevering af brugernavn og password. 
 
Hjemmesiden er bygget op om et Content Management System (CMS). Det er driftsikkert og 
meget nemt at arbejde med, men med meget begrænsede muligheder for at formatere /style en 
side. 
 
I den tid jeg har redigeret siden, er jeg ikke stødt ind i bugs. 
Sammenfattende er hjemmesiden meget driftsikker. Specielt kalenderfunktionen med tilmel-
ding er god. 
 
Venlig hilsen 
 
Jan Kargo 
Webmaster/ITCC 106C 

www.106c.dk/weserve 
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Misbrug 106C 
Med lions - mod misbrug 
Lions gør en forskel 
Lionsåret 2009-2010 
 
Aktiviteterne på misbrugsområdet er absolut stigende i klubberne. 
Der er ingen tvivl om, at man kan mærke den lokale opbakning til indsatsen i det kendte 
miljø. 
Jeg har selvfølgelig brugt mine 10 klubbesøg til også at snakke misbrugsaktiviteter og 
desuden er jeg blevet bedt om at deltage i møder, med henblik på at øge aktiviteterne. 
 
Klubbesøg: 
Jeg har været på 10 klubbesøg i 2009/10. 
Det er altid interessant at komme i klubberne og opleve klubånden, som er forskellig i alle 
klubberne; men alle steder er der meget positivt at opleve. 
Jeg er af den overbevisning, at besøg fra distriktrådet virker befordrende for klublivet og hver 
gang synes jeg også, at jeg har fået noget med hjem. 
Jeg har selvfølgelig haft muligheden for at videregive budskaberne fra DG og også formidle mit 
eget budskab omkring misbrug. 
 
Misbrugsarbejdet i distriktet: 

Det er helt tydeligt, at der er behov for al den indsats, der kan præsteres for at hjælpe 
børn og forældre gennem labyrinten i børne- og ungdomsårene. En rigtig god 
samarbejdspart i kommunerne er SSP konsulenterne 
Lions kan øge mulighederne for et godt resultat ved at involvere sig i det eksisterende 
arbejde eller være med til at starte nye projekter. 
 
Stofferspillet er blevet afprøvet i skolesystemet og har fået gode anmeldelser. 
Vi forsøger kraftigt at gøre flere klubber opmærksom på tulipanaktiviteten – det er en relativ 
overskuelig indsats at sælge blomsterne til erhvervslivet og ved salg af f.eks. 200 buketter vil 
overskuddet typisk være 15.000 kr. 
 
De fleste unge, der kommer i berøring med stoffer, kommer fra tidligere grænseoverskridende 
aktivitet i bl.a. skolesystemet. Derfor er Holdning og handlingsprogrammet meget vigtigt 
tidligt at få implementeret  i skolesystemet til bekæmpelse af selvhævdende adfærd. 
 
Organisatorisk 
Der er nu udpeget en misbrugskontaktperson i alle klubber. Denne person vil blive inddraget i 
det misbrugsforebyggende arbejde. 
 
På Lions Office arbejdes der på et generelt katalog over projekter og over indtægtsgivende 
aktiviteter. 
 
Visioner: 
Hver klub skal indenfor planperioden have mindst ét misbrugsprojekt. 
Klubberne skal mærke glæden i lokalsamfundet ved en helhjertet indsats fra klubben. 

 
MBC 
Leif Meineche 
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FULTON ADVENTURE 
Årsrapport 2009/2010 for faggruppe ”Sociale projekter og tiltag – SPT” 
 

Faggruppen er oprettet ultimo 2009 for at tilgodese marginaliserede grupper i befolkningen og 
for i højere grad at tydeliggøre og styrke LIONS sociale profil. 
 
TILTAG 
Der vil blive gennemført arrangementer blandt andet i samarbejde med FULTON Stiftelsen, 
Dansk Blinde Samfund og naturcentret i Snaptun. 
 
I uge 18 gennemføres et togt med FULTON for 20 unge blinde og svagtseende 
Togtet starter i Nyborg mandag den 3. maj klokken 12:00 og slutter samme sted lørdag den 8. 
maj klokken13:00. Prisen vil andrage 2500,- kroner pr. deltager. 
Togtet er et multipel projekt. 
 
FULTON ADVENTURE gennemføres 2 gange. 
Begge lejre starter med en forlejr på 2 døgn på naturcentret i Snaptun. 
 
FULTON ADVENTURE I gennemføres i dagene 6. til 13. august og er for unge i alderen 14 – 17 
år, der trænger til positive oplevelser i en ellers lidt grå hverdag. 
Der er åbnet op for deltagere fra de nordiske lande. 
 
FULTON ADVENTURE II afvikles i dagene 12. til 21. august i samarbejde med distrikt 111N i 
Slesvig Holsten og med 4 deltagere fra de baltiske lande. 
Der er på forhånd tilmeldt 8 fra en enkelt klub fra 4 forskellige lande. 
Projektet gennemføres i samarbejde med BALTIC SEA LION og prisen andrager 
4.000,- kroner pr. deltager. 
 
KOMMENDE TILTAG 
Initiativer i forhold til marginaliserede grupper, der skal registreres i samarbejde med blandt 
andet lokalesociale myndigheder. 
 
Døve og svagtseende på togt med FULTON, hvor stiftelsen finder initiativet meget interessant. 

Lejr for enlige med mindre børn (2 uger på lejr og 1 uge med FULTON). 

Lejr for unge diabetikere med deltagere fra det baltiske område. 

Lejr på FYN for unge, med mindre handicap, til hest og med hestevogne. 

Alle projekter skal økonomisk hvile i sig selv. 

 
Flemming Larsen 
Chairman for SOCIALE PROJEKTER OG TILTAG (SPTC) 
 

 

 

 

Zone FYN Årsrapport 2009-10 
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Denne rapport vil stort set være et tilbageblik over hvilke mål og visioner Zonen´ s ZF havde 
ved indgangen til det nye Lionsår 2010 og om de blev nået, og dermed en opsummering af rap-
porterne fra Zone Fyn sammen med referaterne fra de 2 afholdte zonemøder. 
 
Zonemøder. Der har været afholdt 2 zonemøder, som har været velbesøgt og referaterne fra 
disse kan ses/hentes på www.106c.dk/weserve , og hvor Hans Henrik Knudsen LC Langeland 
blev valgt til ZF for 2010-11 og Peter Kristiansen LC Glamsbjerg VZF. 
 
Medlemssituationen.  
Ved indgangen til 2009-10 angav ZF, at der skulle sættes fokus på medlemssituationen for at 
vende udviklingen. 
Dette førte til flere tiltag – en konkurrence om størst fremgang, samt klub med de fleste med-
lemmer.  
Desuden er der taget initiativ til at danne 2 nye klubber 1 på Nordfyn og 1 på Vestfyn - begge 
kvindeklubber. I zonen er kun ca. 5-6 % af medlemmerne kvinder, og når de 2 klubber  
chartres, vil den komme op på 11-12 %.  
På zonemødet i september udtrykte ZF visionen om, at der som minimum er 1 klub i hver af de 
nye kommuner i Fyn zonen, som optager kvinder. 
 
Desuden har ZF som et nyt tiltag i zonen hver måned sendt en ”månedsmail” til klubberne.  
Alt i alt ser det ud til at midlerne har båret frugt således at målet med flere medlemmer nås - 
også med hjælp fra klubberne.  
Som angivet på zonemødet på Langeland er potentialet til større medlemstal. 
 
Benytter man tallene fra klubberne i Nordfyns Kommune, hvor 3 promille af indbyggerantallet 
er Lionsmedlemmer ville der være ca.1500 Lions på Fyn (vi er 456) og  
ca.17.000 Lions i Danmark (vier 6880) !!!! 
 
Klubbesøg.  
ZF meddelte ved årets begyndelse at alle de klubber, som ønskede besøg, fik. Ca. halvdelen har 
benyttet sig af det og besøgene har givet meget inspiration i arbejdet og indtrykket fra besøge-
ne har været positive, hvor jeg har oplevet gode klubaftener og hørt om mange gode projekter i 
de klubber, som jeg har besøgt. 
Fællesprojekter I Zonen har der i det forløbne år været følgende projekter, som har involveret 
flere klubber. 
Fladskærme til neurokirurgisk afd. På OUH 

Axel Gorrsen & Colette Bennedsens Haiti Partage 

Odense klubbers støtte til et kræftramt barn 

Fremtiden.  
I forbindelse med min månedlige opgørelse af medlemstallet i Zone Fyn har jeg også lavet en 
opgørelse af gennemsnitsalderen for medlemmerne i Zonen, og den viser, at vi på Fyn ligger på 
en gennemsnitsalder på ca.60½ år, så der hersker for mig ingen tvivl om, at vi samlet og ude i 
de enkelte klubber står over for en nødvendig ”foryngelseskur”. 
 
 
Bjarne Rasmussen 
ZF Fyn 

Årsberetning fra Zone Syd 2009/10 
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Forud for Kabinetsmøde nr. 4 og Distriktsmødet i april nedskriver jeg som ZF på 2. år en kort 
beretning som koncentrat af referater over zonemøderne m.v. – se Zone Syd på hjemmesiden. 
 
17 klubber i Zone Syd. 
Der er 15 ’mande’-klubber og 2 ’pige’-klubber, der alle synes velfungerende. Dette konstateret 
ved besøg i næsten alle klubber. Alle har indtægtsgivende aktiviteter til Aktivitetskassen. En 
håndfuld har lidt for få medlemmer, men de og stort set alle andre har hele tiden initiativer til 
at forøge medlemstallet. Nye medlemmer i alder < 40 år synes meget svært, men i de næste par 
årtier er der muligheder. 
 
I Zone Syd var der medio 2008 371 lions – nu er der 358 lions, men aldersgennemsnittet er 
uden tvivl forøget med cirka 1 år. 
 
Aktiviteter i klubberne. 
14 af 17 klubber var indtil for 3 år siden aktive deltagere i det fælles Lions/JydskeVestkysten 
Julelotteri. Ved ophør af dette lotteri var mange klubber uden et af deres hovedaktivitet. Det 
synes, som om de fleste klubber nu enkeltvis eller nogen i fællesskab har etableret mere lokale 
indtægtsgivende juleaktiviteter, hvor de mangeårige sponsorer har kunnet fastholdes. Det er 
absolut vigtigt, at sponsorering fra erhvervslivet m.fl. kan fastholdes, men generelt har Lions et 
godt ry som en velfungerende og effektiv organisation, og dette må ikke sættes over styr. 
Det er meget forskelligt, hvad den enkelte club anvender midler i Aktivitetskassen til, men ge-
nerelt søger man gerne at støtte lokalt, og dette giver også den største PR-effekt. Derimod er 
mere tilbageholdenhed for støtte til landsdækkende og internationale projekter, og de fleste 
anser K. & H. Fonden eller LCIF som favorable aktører ude i verden. 
 
Fælles zoneaktivitet i Zone Syd. 
Efter forberedelse i cirka 1 år er det lykkedes at etablere en fælles zoneaktivitet i Zone Syd. Det 
er renovering og modernisering af en håndværkerskole Taepo i Ckochis i Bolivia, hvor der un-
dervises omkring 100 kostskoleelever og ligeså mange dagelever. Skolen (helt unik i Bolivia) er 
opført for 20 år siden, og slidtage gør aktuel renovering helt på sin plads. Uden tvivl at head-
man ved opførelsen (Egil Hoydal, Rømø) også er ’tovholder’ ved den aktuelle aktivitet. 
Indtil nu har 14 lions-klubber givet tilsagn om 136.500 kr. til gennemførelse af aktiviteten på 
stedet i Bolivia d.v.s. at materialer og udførelse sker lokalt i skolens område. Tovholderen er i 
marts 2010 i Bolivia for forberedelse og efterfølgende igangsætning af delprojekter over for-
venteligt 2-3 års tidsforbrug. 
Der imødeses flere økonomiske tilsagn, for at overslag for renoveringen og moderniseringen på 
cirka 200.000 kr. bliver nået, men eftersom gennemførelsen sker i delprojekter, er aktiviteten 
nu igangsat med de nu foreliggende økonomiske midler. 
 
Zonemøder. 
Som ZF i 2 år er det for mig glædeligt, at deltagelse i zonemøderne 2009/10 er stort set 100 %. 
35 deltagere i september 2009 og 46 deltagere 1.3.2010. 
På sidstnævnte dato er valgt og dermed indstillet: 
Zoneformand 2010/11: lion Hanne Emdal Pedersen, LC Als 
Vicezoneformand 2010/11: lion Lars Ellebye, LC Løgumkloster 
 

ZF Syd Iver H. Ottosen, LC Bov 
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Årsrapport for zone øst, 2009-10 
 
Der har i zone øst, i indeværende Lions år, været opmærksomhed på at der tidligere har været 
begrænset interesse for deltagelse i zonemøderne. 
 
Det viste sig også at holde ved, idet mødet for præsidenterne måtte aflyses, MEN zonemødet i 
september 2009 blev afholdt med femmøde fra ca. 60 % af klubberne. 
 
Mødet havde fortællinger fra det virkelige liv på dagsordenen, dels en fortælling fra 
lokalområdet, hvor en far fortalte om det frivillige arbejde der er nødvendig, for at skaffe mid-
ler til en ungdomsklub for unge senhjerneskadende. En klub som hans søn sammen med ca. 30 
andre unge benyttede som et socialt mødested. 
 
Beretningen gav et godt billede af det store arbejde der ligger bag etablering og drift af sådan 
en klub. Det gav også indsigt i behovet for klubben. 
Flere af de tilstedeværende klubber påtænkte efterfølgende at støtte projektet. 
Colette Bennedsen, opvokset på Haiti, gav et andet billede og en fortælling om kvinders behov 
for støtte, for derved at, kunne blive selvforsørgende. 
 
Der er på møderne drøftet, det svingende fremmøde til zonemøderne, også undersøgt og drøf-
tet om møderne skulle ændre karakter. Der er dog ikke fremkommet tydelige svar på det, så 
der er status qua på emnet. 
 
Interessen for Gadekamp er drøftet, generel har møderne været præget af lyst til at diskutere 
forskellige Lions emner, fx Gadekamp, web side, Stofferspil, gode ideer klubber imellem etc. 
 
Mødet i februar havde YCE i centrum, med fortælling om hele konceptet og de store linjer, men 
også beretning fra en lokal klub der har været vært for en ungdomslejr, og med de fantastiske 
oplevelser og meget arbejde det medførte. 
 
Ungdomsklubben for senhjerneskadende har været på dagsorden igen, og der overvejes at gøre 
dette projekt, til et projekt flere klubber i zonen fremadrettet vil støtte, dette er pt. under 
afklaring. 
 
Der har ikke været besøg i klubberne af ZF. 
 
Der er lykkes at fastholde strukturen med zonemøderne, og der er genetableret mødekultur for 
zone øst. 
 
Alice Bjørnlund 
LC Vejle Thyra 
ZF 
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Årsberetning fra Zone Vest 2009 – 2010. 
 
En kortfattet beretning fra Zone Vest som skal ses i sammenhæng med referaterne fra 
zonemøderne, afholdt i sep. og feb. måned. (Se under Zone Vest på hjemmesiden) 
 
Som arrangør af zonemøderne har det haft 1 prioritet, at så mange som muligt havde lyst til at 
deltage. Begge møder har været afholdt i forbindelse med virksomhedsbesøg. Det har været 
min klare fornemmelse, at medlemmerne vil have oplevelser. 
 
Selv om virksomhedsbesøget ikke har noget med Lions at gøre, så kan det bruges til at få et 
større fremmøde. Kendskabet medlemmerne indbyrdes bliver forstærket, og dette kendskab 
kan udvikles til et indbyrdes kammeratskab, som forstærker trangen til at være sammen. 
Sammen med virksomhedsbesøget skal der jo også være input om Lions. Jeg vil foreslå at di-
striktet altid har et emne på zonemøderne, som man kan orientere medlemmerne om. 
 
Hvis det er et emne som i forvejen er kendt af de fleste, må den ikke vare mere end max. 15- 20 
min. Nye emner må tage lidt længere tid. 
Virksomhedsbesøget skal trække mange medlemmer af huse, og når først de er samlet, er der 
mulighed for at påvirke dem med de guldkorn som et zonemøde også skal handle om. 
 
Eks. med præsten 
Det hjælper ikke at han står i kirken hver søndag, hvis ikke der kommer nogen. Så må det 
være bedre for ham at møde dem på kroen, for der kan han få afleveret lidt af det som skal 
siges. 
 
Måske en lidt poppet sammenligning, men jeg mener at have erfaret med de sidste 2 zonemø-
der vi har afholdt det sidste år. September med mødet på Bramming Plast med 38 medlemmer, 
og det nylig afholdte zonemøde i feb. i Lalandia i Billund med 58 deltagere, at det var på grund 
af stedet, at vi var så mange samlet i Billund. 
 
P mødet i juni 2009, som var optakten til zonemøderne, understregede, at man ønskede dette, 
og der var mange forslag fremme om, hvor man kunne arrangere møderne. 
Efter zonemødet den 22. feb. fik jeg en del respons på mødet. Man var meget tilfreds, men en 
del syntes at indlægget med Villi Nielsen om YCE var for langt. Det var nok fordi halvdelen af 
klubberne i forvejen deltog og derfor kendte til projektet. 
 
Det er svært at gøre alle tilpas, men det viser, at man virkelig skal lægge sig i selen for at få held 
med stort fremmøde og tilfredshed. 
 
Venlig Hilsen 
 
Poul Bjerge 
ZF 
Zone Vest 
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Årsrapport fra 106 C - Zone Nord 
 
Vi har gennem indeværende klub år, afholdt 2 zonemøder i zonen, samt deltaget i 
klubbesøg. 
I september 2009, hvor vi afholdte årets første zonemøde have vi et indslag projektet 
Haiti Partage, som fik en god modtagelse og ca. 50 % af zonens klubber har støttet 
op om projektet, og vi afventer at hører hvordan det komme til at gå med projektet i 
fremtiden, efter de seneste tragiske hændelser på Haiti. 
 
Zonen har indført en webside på nettet, hvor de forskellige klubber kan indberette de 
ansøgning de modtager, som de er tvivl om er sendt til andre klubber, og derved  
modtager dobbelt støtte.  
Vi har siden konstateret at selv om det har været emne på stort set alle zonemøder de senere 
år, at den ikke bliver brugt meget, der er kommet en indberetning siden opstarten i efteråret 
2009. Ansøgninger der kommer direkte til zonen og bliver koordineret af ZF, har fået deres 
egne system, hvor ansøgningerne bliver sendt direkte til klubber og de så får en deadline på 6-
8 uger med at svare tilbage om de kan støtte ansøgningen.  
Det har givet en god respons og indtil videre har vi støttet 6 ansøgninger bl.a. et projekt på År-
hus sygehus ”skadestuen i børnehøjde” 
 
Vi have bedt de deltagende klubber om de ville holde et 2-3 min. indlæg om hvad det 
foregik i deres klub, og dette gav et godt indblik i de enkle klubbers aktiviteter og projekter. 
 
VZF og undertegnet var i november på klubbesøg i LC Århus, til et spændende foredrag 
om mandecentret i Århus.  
Der var besøg af den daglige leder af centret, der fortalte 
om det interessante projekt med et ”krisecenter” for mænd. 
 
På vores zonemøde i februar var hovedemnet YCE. Vi have besøg af Willi Nielsen som 
fortalte om hvad YEC er for størrelse, der blev bl.a. fortalt hvor mange unge vi sender 
ud i zonen, hvordan det bliver arrangeret og hvad de unge laver på disse ture.  
Det blev meget præcist beskrevet og jeg tror ikke der var nogle der kunne forlade mødet 
med nogen tvivl om hvad YEC er. 
En af zonen klubber har været i gang med at undersøge muligheder for at man kunne 
lave et zoneprojekt, hvor der skulle etableres en genbrugsbutik som alle zonens klubber 
skulle arbejde sammen om.  
Der blev talt lidt for og imod og det kunne konkluderes at der ikke var opbakning til et sådan 
projekt i zonen. 
 
Vi havde også besøg af Jimmy Nonbo som præsenterede sig selv i forbindelse med sit 
kandidatur til 2. VDG til distriktsmødet i april. 
 
Ved valg til ny VZF blev der ikke opstillet nogen kandidater, hvilken betød at undertegnet 
og min VZF tager et år mere på posten i zonen. 
 
Claus Stenholt 
ZF 106C nord 
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K&H Fonden årsberetning 2009 - 10: Distrikt 106 C 
I det forløbne Lionsår har fonden involveret sig i flere vidt forskellige projekter, alle med sam-
me formål, at redde mennesker fra katastrofer og ulykker, de ikke selv har haft mulighed for at 
klare. 
K&H fonden har bevilget en omfattende hjælp, ca. 340.000 kr. til den hårdt ramte lejr for ud-
stødte kvinder ”Hekselandsbyen” i Burkina Faso, der efter et dæmningsbrud blev total ødelagt.  
 
Fonden har i samarbejde med den lokale Lions klub LC Lumiéres, i oktober indkøbt og leveret 
40 tons varer til lejren. 
Leverancen bestod af: 20 tons majs, 10 tons ris, 5 tons bønner, 1 tons tørrede fisk, 75 kartoner 
sæbe, 30 dunke olie, 200 tæpper, 360 par sko, 360 sæt kvindetøj, 10 sæt herretøj og mange 
artikler fra Apoteket. 
Derudover har fonden reserveret et beløb til genopbygning af en stærkt beskadiget bygning. 
Dette beløb vil først komme til udbetaling, når der kommer det nødvendige grundlag 
for/dokumentation for denne genopbygning, hvilket endnu ikke er i orden. 
 
Fonden har modtaget et nødråb fra Indonesien, hvor vi tidligere efter Tsunamien har hjulpet 
med bygning af tre skoler. En skole i Tirtonadi Seberang, Padang provinsen er svært beskadiget 
efter det sidste store jordskælv på Sumatra, og det er ikke muligt at genopbygge den uden 
hjælp udefra.  
Vi overvejede dette i fondens bestyrelse og besluttede at yde hjælp i form af ca. 230.000,- kr., 
der blev udbetalt i januar 2010. Genopbygningen startede omgående og som tidligere i Indone-
sien vil IPDG Eveline Chandra fra Distrikt 307A kontrollere vore midler. 
Som det er klubberne bekendt, har K&H Fonden ydet omgående hjælp til ofrene for jordskæl-
vet i Haiti. 
Hjælpen er givet gennem Læger uden Grænser (MSF), da vi på denne måde kunne hjælpe om-
gående. 
MSF var på stedet, da jordskælvet indtraf. Deres hospital blev hårdt ramt, men kan delvis an-
vendes og der er yderligere nødhospitaler på vej. Vi har indbetalt kr. 500.000,- kr. til indkøb af 
de mest påtrængende fornødenheder som medicin, vand og o.l. Vores hjælp blev materialiseret 
omgående efter udbetalingen få dage efter katastrofen. 
 
Fondsbestyrelsen har også overvejet det videre forløb i forbindelse med genopbygningen efter 
jordskælvet, og vi har afsat yderligere kr. 500.000 til denne opgave. Der er endnu ikke truffet 
endelig afgørelse om, hvordan dette beløb skal bruges, men støtten er klar, når behovet viser 
sig. 
Fondens egenkapital udgjorde ved dette Lions års start 2.697.413 kr., hvoraf de 1,07 mill. kr. er 
tilsagnsbeløb. I løbet af året er der sket korrektioner i klubbernes tilsagn, så de nu er på kr. 
1.009.000 kr. 
2009 har desværre været et ”dyrt år” med flere udbetalinger fra K&H Fonden. Det betyder at 
fonden har set sig nødsaget til at opkræve det fulde tilsagnsbeløbene pr. brevet sendt til klub-
berne i januar 2010. 
Vi har været nødsaget til at tage højde for den tid der går mellem klubberne bevilger pengene 
på deres ordinære møder, og til indbetalingen finder sted. I skrivende stund mangler en del 
klubber i distriktet endnu at indbetale tilsagnsbeløbene. 
Der er stadig stor velvilje i klubberne over for K&H Fonden, der som en del af Lions Danmark 
bevilger støtte til de hårdt ramte medmennesker ude i verden. Derfor skal der lyde en stor tak 
til klubberne for deres offervilje på dette område. 
 
VP Liselotte Christensen 
LC Odense Svanen - Bestyrelsesmedlem for distrikt 106 C i Katastrofe og Hjælpe Fonden. 
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Årsberetning 2009/2010 
 
Igen et godt og roligt år for LIONS KOLLEGIET, der nu indgår i Københavns kommunes center-
plan som Center for erhvervet hjerneskade. Baggrunden er, at der gennem årene er opstået et 
større og større behov for genoptræning og rehabilitering af borgere, som udover fysiske han-
dicap, også er handicappet med hjerneskade. LIONS KOLLEGIET er på dette område i dag en 
af de førende institutioner. Forstanderens titel er nu – Centerchef. 
 
Den opgave LIONS KOLLEGIET påtog sig i 2007, med varetagelse af drift/-administration af en 
anden kommunal institution, blev afsluttet i 2009 til alles tilfredshed. 
Som tidligere år er året sluttet med overholdelse af budgettet på ca. 75 mio. kr. End da med et 
mindre beløb til den positive side. Det kan vi takke LIONS KOLLEGIETS kompetente ledere og 
Medarbejdere for. 
En af de ting 2009 vil blive husket for, er den positive mediebevågenhed LIONS KOLLEGIET fik. 
Foranlediget af en henvendelse til Socialudvalget om manglende aktivitetstilbud for et 
flertal af kollegiets beboere, fulgte dagspressen og TV sagen op med flere artikler og et TV 
indslag om denne problematik.  
Derudover blev det til en helside i Politikens søndagstillæg: ”En eventyrlig fisketur”, som jour-
nalisten med fotograf var blevet inviteret med på. I juli måned havde Jyllandsposten en omtale 
af Lions Kollegiet i en større artikel: ” Når hjernen melder pas”. 
 
Beklageligvis kom til og ombygningsprojektet heller ikke videre i 2009. På grund af Socialfor-
valtningens betrængte økonomi kunne der ikke bevilges midler dertil. Projektet er derfor ble-
vet revideret til alene at omfatte renovering og ombygning inden for de eksisterende fysiske 
rammer for opfyldelse af de lovmæssige krav om værelsesstørrelser. Derved er udgifterne re-
duceret til ca. 30 mio. kr. Tilbygningsdelen er ikke opgivet; men kan iværksættes sideløbende, 
så snart der gives mulighed for det. 
 
Af mindre ombygninger i 2009 kan nævnes en pergola, som nu forbinder Genoptrænings-
centret med hovedindgangen, der samtidig fik en ansigtsløftning. Man kan nu komme frem og 
tilbage i tørvejr. 
 Også i år har klubber, distrikter og guvernørråd besøgt og holdt møder på LIONS KOLLEGIET. 
Det er vi meget glade for og kan kun opfordre til, fordi vi derved kan få lejlighed til at vise og 
forklare om det LIONS KOLLEGIET står for samt fortælle om det arbejde, der gøres, udover 
hvad der kan læses på hjemmesiden: www.lionskollegiet.dk 
 
Som indledning til 2010 havde LIONS KOLLEGIETS aktive venskabsforening igen fået arrange-
ret en aften med ”De 3. kongelige tenorer”. Det var en ”kongelig” aften, hvor ca. 175 beboere, 
pårørende og medarbejdere fik en stor musikalsk oplevelse. 
Som afslutning på denne beretning skal igen bringes en STOR TAK til klubber og andre, der 
har støttet og bakket op omkring LIONS KOLLEGIETS AKTIVITETSKONTO, som med denne 
uvurderlige støtte kan gøre det muligt at gøre en forskel til det lysere i vore beboere og bruge-
res tilværelse. 
 
Med venlig hilsen 
Bo Nordby, LC Århus Marselisborg 
Valgt af 106 C som bestyrelsesmedlem i LIONS KOLLEGIET 
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Rapport til Distriktsrådsmødet den 24. april 2010. 
Kerteminde, den 5. marts 2010. 
 
Lions Pris 2010 
Lions Pris udvalget skal samles den 11. marts for at udvælge årets prismodtager. 
 
Der er i alt indkommet 18 forslag, fordelt med: 3 fra 106A, 5 fra 106B, 6 fra 106C og 4 fra 106D. 
 
Der er til dato indbetalt godt 400.000 kr., hvoraf 106C tegner sig for 21 %. 
 
Der er flere klubber der har annonceret yderligere indbetalinger. 
 
Udvalget vil efter mødet den 11.ds. give klubberne der ikke kommer i betragtning et begrundet 
afslag. 
 
Med venlig Lions hilsen 
 
Tage Pedersen, 
Lions Pris udvalget 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Rapporterne kan alle læses på http://www.106c.dk/weserve  under distriktsmøder i den 

 originale udgave, nogen med billeder. 
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