
Distrikts-
konference
Distrikt Storå

,# :.,, i r;r'.t,_i

.t,, , t*;1"
'. ' t:,:

*...IlF



Velkommen til Distriktskonference
i Distrikt Storå den l. aprit 2Ol7

Kære alle inviterede til Distriktskonferencen i Distrikt Storå

Så inviteres der igen til Distriktskonference, som er årets helt store arrangement og op-
levelse i Disfikt Storå. Vi glæder os iil at hilse på mange nye Y's [/en og ledsagere, som
kommer med for lørste gang, Det er et flot og indholdsrigt program, som Aaskov Y's

lvlen's Club præsenterer os for

Årets tema: Engagement - gør det frivilligt, medmenneskeligt og gør det nu!

På klubbesøg rundt i Distrikt Storå er jeg blevet bekræftet i, at der er et stort engage-
ment i klubberne, og a le er parate til at tage medansvat Er man frivillig helt ind i hjertet,
så kommer det medmenneskel ge også t I udtryk i, at alle arbejder for hinanden og vil
hinanden det b,edste. Det giver igen klubben og den enkelt Y's lvlan engagement 09 stor
lyst til at udføre de opgaver, som er blevet betroet.

I øjeblikket er vi alle optagel ai regionsledelsens lorslag til strukturændring i Begion Dan-
mark. Det er godt, at alle Y's lvlen, klubber og d strikter har mulighed for at give deres
mening ti kende i høringsfasen, og så bliver det spændende om det bliver vedtaget til

Regionskonferencen i Holstebro t I sornmer 2017.

Fremtiden er spændende.

Distriktsguvernør 20 1 d20 1 7

navneskilt

Konferenceprogram
13.00 Gudstieneste iAssing Kirke, Vardevej 12, Kibæk,

ved sognepræst K aus Buch Ny'øberg.

'14.00 Bureauet åbner i Kibæk Krydsfelt, Ve hustedvej 12, Klbæk

14,30 Kaffe.

Jens Emil Toustrup



'15.15 Foredrag ved generalsekretær for KFUN/ og KFUK, Jørgen Kvist.
Emne; KFUI\.4 & KFUK's rolle og udfordr ng forhold til tidens børn og unge.

16.30 Generalforsamlingmedfølgendedagsorden:
1. Velkomst, indledning og præsentaton ved DG

2. Valg af dirigent
3. Valg af referenter
4. Va g af stemmetællere
5. DG's beretning
6. Aflæggelse af revideret regnskab for Distriktskassen og Rejsefonden,

samt fast ægge se af bidrag til disse for det kommende år.

7. BF-ass stentens beretning
8. Klubpræsidenterne har mulighed for at nformere om nye tiltag fra deres

klub. Klubpræsidenterne meddeler DS senest B dage før konferencen,
om de ønsker at bidrage med d6er.
lndkomne forslag
Præsentation af den kommende DG

Va g af den kommende DGEE Husk
Va g af med emmer til
repr€esentantskabet
Flnderup Efterskole

13. Fastsættelse af t d og sted
for næste års Distr ktskonference

14. Eventuelt

1630 Ledsagerarrangement
BesØge Aaskov Y's lvlen's Loppehaller,
Vi sØroer for transport.

17 30 N/lu ighed for omklædning t lfestlØ].

17 aS Abrrng 'o' sa q af dflkkeva.er i les sa e1.

18.15 Aftenarrangemenl
. Festmiddag
. Festtale ved sognepræst Rene Vejen Jensen Vi dbjerg
. Underholdning ved l\,4ay-Britt Drews og Kibæk FDF Orkester
. N,lusik og dans ved Steen Nielsen, Give

23.30 Afs utn ng ved DGE Vagn Andersen, Aaskov Y's lvlens Club.

9.
10.

11.

12.
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Østerbro 12, K baek.



Tilmelding

Ti melding foretages klubvis.
Ti meldingsblanket er fremsendt ti klubpræsidenterne.
Blanketten udfyldes og sendes pr. mail t l: martinarnbjerg@live.dk

Konferenceafgilt
. Hele konferencen: 360 kr. pr. pers.
. Kun eftermiddag (kaffe, foredrag, ledsagerprogram/genera forsamling)i 100 kr. pr. pers.

Det samlede beløb pr klub overfØres straks efter tilme ding tili
Reg.nr:9607 - Kontonr: 0306466100
Husk at oplyse klubnavn, Djstriktskonierence, på bankoverfØrslen.

Sidste tilmelding tirsdag den 28. februar 2017.
Tllmelding er først gældende, når beta ing er reg streret.

Eventuelle spØrgsmål kan rettes tll Etik Øthede, tlf.isms 29 63 86 68
(kommende distriktssekretær).

( Kibæk Krydsleh
Velhustedvej 12

6933 Kibæk

Aaskov Y's Men's
Loppehaller
Øsletbto 12

6933 Kibæk
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