
 Hjørring Y´s MEN´s Club

Beretning for klubåret 2019/2020.

Denne beretning er skrevet under indtryk af den situation de seneste måneder har bragt 

os alle i.

I januar måned blev vi bibragt en af mange nyheder, Kina var bleven ramt af en ukendt 

virus, men hvem havde fantasi til at forestille sig at denne såkaldte Corona virus skulle 

ende her i Danmark, ja sågar på alle kontinenterne når ses bort fra Arktis.

Da vi i marts måned blev indskrænket i vores levevis meldte der sig en række spørgsmål, 

bl.a. et svar på hvornår vi igen kunne mødes i Y´s Men`s Klubben, os i præsidiet startede 

med at aflyse mødet med provst Thomas Reinholdt Rasmussen i håb om, at der blev 

åbnet for adgang til at vi kunne afvikle den resterende del af programmet, inkl. den 

månedlige cafe.

Men her i skrivende stund er den barske virkelighed, at vi her 2 måneder efter at alt blev 

lukket ned, endnu ikke må mødes i forsamlinger på over 10 personer.

  

Vi har som samfundsborger været vidne til et forløb, som de færreste af os troede kunne 

ramme et højt veludviklet samfund som vores, at en virus mer eller mindre kunne lukke en 

hel verden ned, men vi har også oplevet, at vores politikere i situationen har kæret sig om 

at begrænse smittespredningen mest muligt, dette tiltag skal ikke forties, da dette har haft 

stor værdi for alle os som befinder sig i den såkaldte ”sårbare gruppe”. 

Prisen for alle disse tiltag har været høj, økonomisk såvel som menneskeligt, Vi er alle 

blevet frarøvet samværet med vores familier, venner og bekendte, ja selv vores kirker har 

ikke været åbne for Gudstjenester, så det bliver nogle måneder der indtil videre har budt 

på store afsavn. 

Nok om de afledte virkninger af Corona virus angrebet.

Vi kan i det nu snart forgangne klubår glæde os over mange timers samvær med 

hinanden, programududvalget har formået at sammensætte et godt og bredt program som 
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har givet os perspektiv og indsigt i en bred emnekreds, Tak for det, når hertil kan lægges 

at vi igen i dette klubår kan glæde os over en høj mødeprocent, tager jeg dette som udtryk 

for at der er ramt rigtigt i valg af emner.

Som før nævnt er der møder der ikke blev afholdt, men disse kan jo medtages i det 

kommende program,+ hvis udvalget måtte ønske dette.

Årets sæsonafslutning bliver som beskrevet i World Outlook udvalget ikke gennemført, 

endnu et uforløst program punkt som kan medtages i programudvalgets overvejelser. Når 

jeg nu er ved det som ikke er gennemført skal ikke glemmes vores lodseddelsalg. 

Annoncerne var i hus og trykkeren havde fået materialet, alt klar til trykning, men 

lodseddeludvalget fik standset opgaven hos trykkeriet, en god beslutning. Sende spejdere 

på gaden i marts, april måned for at sælge lodsedler ville være uforsvarligt, mon ikke vi 

kan opstarte trykning af lodsedlen engang i september måned, det jo vores eneste 

tilbageværende indtægtskilde.

Vi har i præsidet i dette klubår nået at afholde 3 præsidemøder et fjerde planlagt måtte 

aflyses. Vore møder i præsidiet har været præget af et godt samarbejde, i denne 

forbindelse kan jeg ikke forbigå klubbens sekretær, Tak for mange gode referater Kai Erik.

I det nu forgangne klubår har vores to skatmestre bidraget til et regnskab som de begge 

kan være stolte af, Tak til Evald og Erik.

Tilbage er at nævne de som til alle vore mødeaftner på Torvet sørger for at bordene er 

dækket og opvasken klaret, og sidst, men ikke mindst lokaleudvalget, jeres bidrag til 

klubbens virke er uvurderlig Tak til jer.

Og ikke mindst en stor til alle jer som trofast slutter op om klubbens arrangementet, uden 

denne opbakning havde vi ingen klub.

Hjørring, den 16. maj 2020

Mogens Ramlov

Præsident


