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DG - BERETNINNG VED GENERALFORSAMLINGEN 9. APRIL 2022. 

Tæt ved årets afslutning blev vi mindet om at intet er en selvfølge. Den 21. marts fik vi en 

meget trist meddelelse om at DGE Jens Aage Vinther pludselig var død i en alder af 70 år. 

Jens Aage var klar til at overtage ledelsen af Distrikt Midtjylland de 1. juli 2022, men sådan 

blev det desværre ikke. Få dage før havde han sammen med andre fra hele landet deltaget 

i en ledertræning i Lunderskov, men pludselig blev der sat en stopper for alle drømme. 

Æret være Jens Aage Vinthers minde. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Lidt om nødvendige ændringer i Distriktsledelsen. 

Nu bliver det sådan at DGEE Anna–Mette Holdgaard rykker op og overtager jobbet som DG 

fra 1. juli og for perioden 2022-23. 

Det betyder også at Hans Christian Willumsen der var kandidat til DGEE-jobbet for 2022-23 

og skulle vælges på generalforsamlingen må rykke et år frem og overtage jobbet som DGE 

for 2022-23. Problemet er nu at der mangler en person til DGEE-jobbet for 2022.23.  

Det var lidt om distriktsledelsen. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Klubåret er noget særligt i år, vi kan markere 100 året for starten 

i Toledo-USA i 1922, Initiativtager var Poul William Alexander, og 

samtidig 75 året for første klub i Danmark i 1947 (Ålborghus) 

I anledning af jubilæumsåret er flere klubber gået sammen om 

arrangementer. Arrangementer der kan promovere os udadtil, her 

kan nævnes klubberne i Viborg. Andre klubber gør det mere lokalt. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Et år er igen gået og for første gang i en længere periode har vi 

kunnet afholde de møder der var planlagt. Sidste årsmøde var i 

2019 i Skive. Årsmødet i 2020 i Bjerringbro og i 2021 i Alderslyst blev aflyst på grund af Covid-

19, men heldigvis lysner det nu igen. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

I Distrikt Midtjylland er vi nu ved februar rapportens opgørelse 173 medlemmer et minus 

på 5 medlemmer det sidste år. Det får vi forhåbentlig rettet op på det næste år. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

BF-ansvarlig er John Mårbjerg:  

John havde indvilget i at fortsætte og det har han også det kommende år, tak for det. Brugte 

frimærker er ikke hvad det har været. Enkelte foreslår at vi skal slette dette udvalg, det giver 

alt for lidt, når det så er sagt må vi huske på at penge er ikke alt. Men det sociale samvær 

har måske mere værdi end penge og der skal være noget for alle. Frimærkerne giver i DK ca. 
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30.000 kr. i frimærker og ca. 50.000 kr. i kontanter, 85.000 er vel ikke så ringe endda, lad os 

holde ved.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Webmaster Knud Overgaard: 

Knud har været en stor hjælp for alle der lige pludselig har brug for IT-hjælp. Første gang da 

vi måtte afholde vores distriktsrådsmøde via TEAMS, blev deltagerne forud for mødet 

kontaktet af Knud for at sikre sig at forbindelsen var i orden. TEAMS er en god opfindelse, 

men erstatte den sociale kontakt ved det fysiske fremmøder kan TEAMS ikke. Knud har 

tilbudt sin viden som jeg ved en del har nydt godt af. Tak for det Knud. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Distriktsrådsmøder: 

I indeværende klub år har de 2 planlagte møde været afholdt og begge i Enghavehuset. 

Ved begge møder har der været god tilslutning fra alle klubber, tak for det. Der er blevet 

drøftet lidt af hvert. Ved det sidste blev det drøftet om DGEE jobbet skulle fortsætte som 

en turnusordning, eller der skulle være mulighed for at kunne opstille en kandidat, her var 

der størst opbakning til første model, som beskreven i forretningsordenen. Det kan altid 

tages op igen, plejer var nok med på sidelinjen her. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Distriktsfællesmøde 4. november på Silkeborg Højskole med Ulrik Piltoft som 

foredragsholder: 

Det blev en aften hvor vi fik indblik i smid væk samfundet og om madvarer der blandt 

andet var overskreden sidste salgsdato. 

Wefood butikkerne giver årligt over 9. mil. til FKN, ikke så ringe endda. 110 deltog i mødet 

denne aften. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Distriktsledelsen og klubberne:  

Vi har holdt møder i distriktsledelsen både fysisk og Virtuelt. Sidste møde var den 30. marts 

hvor Hans Chr. Willumsen deltog. 

Alle klubber har været besøgt i efteråret. Opgaverne har været delt mellem DG-DDE og 

DGEE. 

Vores besøg har desværre ikke været til alles tilfredshed, men vi ved også at det er umuligt 

at gøre alle tilfredse. Vi har lyttet og jeg er sikker på at teamet der tiltræder 1. juli vil gøre 

deres bedste, vel vidende at det kan være svært. 

 Min opfordring skal være at klubberne kommer med et ønsker til distriktsledelsen om hvad 

de kunne tænke sig skulle være temaet ved besøgene, det bedste ville være hvis det kunne 

være ens ved alle klubbesøg. En ide kunne være hvis præsidenterne mødtes med 

distriktsledelsen og de sammen kunne sammensætte et program hvor alle fik lidt med. 
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Både klubber og distriktsledelsen skal have en god oplevelse ved besøgene.  

Distriktsledelsen er bindeleddet mellem klubberne og regionsledelsen. 

Siden strukturændringen i 2017, har det været kutyme at DGEE var sekretær, men er det 

den rigtige løsning?  

Vi er ikke mange klubber i Distrikt Midtjylland og nogen ser sig ikke i stand til at finde en 

person til Distriktsledelsen.  

Det skal være og er en god oplevelse er være med i distriktsledelsen og at repræsentere 

distriktet i regionsrådet. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Distriktsmeddelelse: 

Der er udsendt efter behov og det er mit håb at præsidenterne har videresendt til 

klubmedlemmerne så alle er bleven orienteret.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Distriktskonferencen /Årsmødet: 

Ved året afslutning er der tid for distriktskonferencen/årsmødet. Vi kan byde velkommen til 

ca. 96 deltagere ved aftenfesten, tak til alle der deltager.  

Tak til alle medvirkende og tak til Alderslyst Y´s Men´s Club. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Tak til alle klubber og medlemmer for jeres engagement og udholdenhed i en svær periode, 

jeg tænker på perioden med Corona, vel vidende at flere har været tilbageholdende og 

nervøse ved at mødes fysisk, alle har dog fundet en løsning. 

Der er nu håb om en mere lys fremtid.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Præsidietræning: 

Vi vil igen afholde præsidietræning i distriktet den 19. maj i Viborg.  Vi vil blandt andet 

komme ind på nødvendigheden af forandring.  

 

Tiden er nu hvor vi i vores stille sind kan, nynne med på Kim Larsens sang: 

Om lidt bliver her stille  
Om lidt er det forbi 
Fik du nået det du ville 
Fik du hørt din melodi 
 
Om lidt om lidt er vi borte  
Vi ses måske igen 
 
Vi kunne også fortsætte,  
Fik du sagt det du ville? 

Til slut tak til alle, tak til distriktsledelsen og tak til Anna - Mette. 
 


