
 
 
AKTIVITETER 
 
Gennem forskellige aktiviteter rejser klubben ca. 
125 – 150.000 kr. om året. 
 
Aktiviteterne er for tiden: 
• Brædstrup Genbrug 
• Juletræer og pyntegrønt 
• Udlejning af flagallé 
• Cykelsponsorløb hvert andet år (lige år) 
• Uddeling af lederpris hvert andet år (ulige 

år) 
• Deltagelse i BAZAR på Klippen 
• Indsamling til Kirkens Korshær 
 
Hvad går pengene til? 
• Halvdelen af overskuddet fra Brædstrup 

Genbrug går til Kirkens Korshærs 
Varmestuer i Silkeborg og Horsens 

• Den anden halvdel uddeler klubben til 
lokalt børne- og ungdomsarbejde i FDF, De 
Grønne Spejdere, KFUM&KFUK og 
beslægtede organisationer. 

• Endvidere ydes støtte til Y’s mens projekter 
for børn og unge nationalt og globalt. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
KONTINGENT 

 
Klubbens kontingent er pt. (1/9 2020) 1.000 kr. 
pr. halvår, mad inkluderet. 
 
Ledsager/særligt tilknyttede betaler  80 kr. ved 
deltagelse i klubben  med fællesspisning. Uden 
fællesspisning betales samme pris som eksterne 
deltagere. 
 

 
 
 
 
 

 
Hvis du vil vide mere? 
 
Se på websitet: www.braedstrup.ysmen.dk 
som er klubbens ansigt udadtil. 
 
Facebook: Brædstrup Y’s Men’s Club 
 
Facebook genbrug: Brædstrup Genbrug 
 
Er du mere nysgerrig og gerne vil være med 
nogle gange i klubbens fællesskab, kan du finde 
kontaktoplysningerne på klubbens hjemmeside 
 
 
 

Brædstrup 
Y’s mens 

club 
 

støtteklub for lokalt og 
internationalt arbejde 

 
EN BEVÆGELSE 
I BEVÆGELSE 

 
 

Vi støtter primært kristent børne- og 
ungdomsarbejde, samt lokalt og 

internationalt hjælpearbejde. 
 
 



 
 
HVEM ER VI? 

 
• Y’smen Region Danmark er en del af Y’s 

men international. Organisationen har 
1400 klubber fordelt over 654 lande. de 
150 klubber er i Danmark.  

• Y-et kommer fra Y.M.C.A. 
- hvilket svarer til KFUM i Danmark.  

• Brædstrup Y’s mens club er for alle, der vil 
arbejde for klubbens formål 

• Vi holder møde ca. hver 14. dag (onsdage) 
på Klippen, Nørregade, Brædstrup.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

FORMÅL 
 
Klubben har følgende formål: 
• at vi mødes i et værdibåret kristent 

fællesskab, hvor oplysning, udvikling, 
dialog og samvær er i fokus  

• at vi stiller os til rådighed med praktisk 
hjælp og pengeskabende aktiviteter. 

• At være en klub i bevægelse  
 
 
 

 
 
KLUBBENS LEDELSE 

 
Alle medlemmer har i princippet ansvar for 
klubbens ledelse, og derfor er alle aktive 
deltagere i et udvalg. 
 
Bestyrelsen består formand, næstformand,  
kasserer og sekretær. 
Formand og næstformand vælges for to år, 
således at man bliver næstformand i år 1 og 
derefter formand i år 2. 
Kasserer og sekretær vælges for to år af gangen. 
 
Klubbens udvalg (p.t.): 
• Programudvalg 
• Genbrugsudvalg 
• Relationsudvalg 
• Skovudvalg 
• Frimærkeudvalg 
• Aktivitetsudvalg 

 
Ca. fire gange om året holdes interne møder, 
hvor vi i fællesskab drøfter og beslutter forhold 
der vedrører klubbens liv og virke.  

 
 

 
 
KLUBLIV 
 
Vi starter som oftest vores møder med et måltid 
mad. Derefter vil der være et program med en 
af tre mødeformer: 
• klubmøde 

for klubbens medlemmer, ægtefæller og 
tilknyttede til klubben -  med eksternt 
oplæg. 

• internt møde 
møde for klubbens medlemmer. Primært 
interne klubforhold, eller arbejdsfællesskab 
for en aften. 

• åbent møde 
vi inviterer ”vidt og bredt”. Der er ingen 
fællesspisning, men typisk oplæg ved 
foredragsholder, kaffe, mulighed for 
spørgsmål og 5 minutter om klubben og 
aktiviteter. 
 

Arbejdsopgaverne i klubben løses i 
fællesskab. 
• Medlemmerne deltager i aktiviteter og 

udvalgsarbejde efter behov og efter hvad 
det enkelte medlem kan bidrage med. 

• Klubben bemander Brædstrup Genbrug 
hver lørdag formiddag. 
 


