
Deltager jeg i aktiviteter som gæst? 

Som gæst har du mulighed for at deltage i klubbens aktiviteter på lige fod 

med de øvrige medlemmer, da vi mener dette vil give dig mulighed for 

nemmere at komme til at kende os.  

Medlemskab 

Hvor længe er jeg gæst? 

Når du har været gæst længe nok til, at du og vi kan afgøre, om aktivt 

medlemskab af klubben er noget for dig, aftales optagelse i klubben med 

præsidiet i klubben. Selve optagelsen finder sted på et klubmøde, hvor der 

ikke er foredragsholder udefra. 

Hvornår og hvor meget betaler jeg i kontingent? 

Du betaler først kontingent, når du bliver optaget som medlem i klubben. 

Kontingentet størrelse fastsættes på generalforsamlingen og pt. andrager 

kontingentet 480 kr./halvår. 

Har jeg adgang til klubbens hjemmeside? 

På www.vendelbo.ysmen.dk har du mulighed for at læse mere om klubben, 

bl.a. program, love og vedtægter. Referater fra klubbens møder ligger dog 

på en medlemsside, hvor du skal bruge password. Dette får du, når du har 

besluttet dig for at blive medlem af klubben. 
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Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som gæst i vores klub.  

Vi håber med denne folder at kunne give dig svar på nogle af de spørgsmål, 

du måtte have. Derudover er alle klubbens medlemmer naturligvis parate til 

at svare på dine spørgsmål, så du hurtigt kan komme til at føle dig som en 

del af klubben. 

Klubaften 

De fleste aftner mødes vi i Bistrupkirken, Ringvejen 7, Hjørring til spisning, 

men der kan også være aftener, hvor vi har arrangementer andre steder. 

Dette vil fremgå af halvårsprogrammet, se vores hjemmeside 

(www.vendelbo.ysmen.dk). 

Der er mødepligt, så husk at melde afbud senest fredag, hvis du er 

forhindret. 

Klubbens arbejds- og mødeform 

Klubben er både for kvinder og mænd og mødes normalt 2 mandage om 

måneden i perioden ultimo august til ultimo juni.  

Struktur på mødet 

18.15  Velkomst v/mødeleder, og en sang/salme, herefter spisning 

19.00   Aftenens tema 

20.00  Kaffe/ hyggesnak/ debat/ meddelelser 

20.20  Afslutning med kerneord, Fadervor og sang/salme 

Hvad koster maden og hvem laver den? 

Der betales et fast beløb pt. kr. 50,00 for spisningen. Beløbet anvender 

klubben til fremstilling eller indkøb af et måltid varmt mad. Beløbet 

opkræves også, såfremt du udebliver uden afbud. 

Kaffeselskaber 

Alle medlemmer bliver inviteret til ”kaffeselskab”, som afholdes i 

medlemmernes hjem, se halvårsprogrammet. Gæsterne blandes fra gang til 

gang for at opnå et større personligt kendskab og venskab. 

Lokale aktiviteter 

Klubbens aktiviteter er pt. dyrkning og salg af grønsager, julemarked 

og lodseddelsalg. Alle deltager efter formåen i en eller flere aktiviteter. 

Aktiviteternes formål er dels at skabe et arbejdsfællesskab og dels 

skabe et økonomisk overskud, som anvendes til støtteformål, såvel 

lokalt, som regionalt og internationalt.

Udvalg og aktiviteter 

Alle klubbens medlemmer er aktive i forskellige udvalg og mødes i denne 

sammenhæng privat efter behov. I udvalgene arbejdes der med forskellige 

aspekter af klubbens arbejde.  En gang om året sammensættes udvalgene 

på ny og der vælges præsidium. I Præsidiet sidder en præsident, en 

vicepræsident, en sekretær og en skatmester (kasserer).  

 

Præsidium:  Klubbens ledelse 

Økonomi- og lovudvalg: Styrer klubbens økonomi, bevilger tilskud og 

kommer med forslag til lovændring. 

Programudvalg: Udarbejder klubbens program 

Aktivitetsudvalg: Giver forslag til klubbens lokale aktiviteter og 

afvikling af disse 

World Outlook udvalg: Har ansvar for klubbens internationale aktiviteter 

Lodseddel m.m. udvalg: Forbereder og udgiver annoncelodseddel sammen 

med Hjørring Y´s Men´s Club. 

Medlemspleje- og  Modtager afbud, indkøber mad og opkræver 

lokaleudvalg:  betaling herfor. Udviser opmærksomhed ved 

mærkedage. 

Ad Hoc udvalg:  Varetager pludselig opståede opgaver. 

BF-, PR- og Eksten- 

sions udvalg: Indsamling af frimærker, PR, finder nye medlemmer 

Kaffeselskaber: Laver lister over værter og gæster til kaffeselskaber 

Er jeg som gæst medlem af udvalg?  

Vi prioriterer højt, at du som gæst deltager i udvalgsarbejdet, da du 

herigennem kan lære os at kende under mere private former. Som gæst kan 

du f.eks. indgå i samme udvalg som det medlem, der har inviteret dig. 
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