
 
 

Website m.m. 
Website: www.braedstrup.ysmen.dk 
websitet er klubbens ansigt udadtil 
Facebook: Brædstrup Y's Men's Club 
Facebook, genbrug: Brædstrup Genbrug 
Intranet: https://www.collect.nu/intranet/ymd/intranet.aspx intranettet 
(er ikke egentlig taget i brug endnu) er primært deling af klubbens 
dokumenter til alle medlemmer. 
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Hvorfor, hvad og hvem? 
 
 

November 2020 

http://www.braedstrup.ysmen.dk/
https://www.collect.nu/intranet/ymd/intranet.aspx


Klubbens formål 
Klubben har et tosidet 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 
 
 

Aktiviteter 
• Brædstrup genbrug 

• Juletræer og pyntegrønt 

• Udleje af flagallé 

• Cykelsponsorløb (hvert 2. år, lige år) 

• Uddeling af lederpris (hvert 2. år, ulige år) 

• Deltagelse i Basar på Klippen 

• Indsamlinger til Kirkens Korshær 
 
 

Midlerne går blandt andet til:  
• Internationale projekter i Y’s mens regi 

• Sociale opgaver, f.eks. Kirkens Korshær 

• Børne – og ungdomsorganisationerne (de lokale spejdere, FDF,  
KFUM og K) 

• Lokale opgaver og projekter 
 
Det er bestyrelsen, der beslutter de formål, der skal støttes. 
Klubben underrettes løbende. 

 

Klubbens økonomi 
• Klubkassen, modtager medlemskontingent og afholder udgifter 

til møder, forplejning m.m. 

• Aktivitetskassen, hvorfra der uddeles donationer fra klubben 
samt afvikler aktiviteterne. Indtægterne kommer primært 
Brædstrup Genbrug, 50% af overskuddet  

• Genbrug. Indtægter og udgifter ved Brædstrup Genbrug. 50% af 
overskuddet går til Kirkens Korshærs varmestuer i Horsens og 
Silkeborg. De resterende 50% går til aktivitetskassen. 

 
 

Kontingent 
Klubbens kontingent er pt. (1/9 2020) 1.000 kr. pr. halvår. 
Indbetales senest den 1/4 og 1/10. 
 
Konto nr. 7240 – 1539480, Jyske Bank. 
 
Ledsager/særligt tilknyttede betaler kr. 80 ved deltagelse i klubbens 
møder med fællesspisning. Uden fællesspisning betales samme pris 
som eksterne deltagere. 
 
 

Gaver, medlemmer 
Sekretæren har ansvaret for at give hint om mærkedage.  
 
Fødselsdage og andre mærkedage:  
Klubben giver en buket blomster og hilsen på runde fødselsdage - og 
halv runde efter 70 år - samt ved andre mærkedage. Hvis alle 
medlemmer er inviteret, 40 kr. pr. medlem.  Man er helt frit stillet 
om man vil deltage i gaven.  
 
Bisættelse og begravelse:  
Ved bisættelse/begravelse af medlemmer og ægtefæller tages af 
klubkassen til krans med bånd samt buket til nærmeste pårørende. 



 

Nye medlemmer 

Kommende nye medlemmer deltager i en periode (normalt 3 møder) 
som gæster i klubben. Dette er uden betaling af kontingent. 
 
Formanden spørger til medlemskab efter det 3. møde. 
 
Kontingent betales gældende fra det kommende kvartal (eksempelvis 
optaget som medlem i september med betaling fra 1. oktober, svarende 
til ½ af halvårskontingentet. Hvis optaget i oktober, betales kontingent 
fra 1. januar). 
 
 
 
 

Forventninger 
• Medlemmerne deltager i aktiviteterne efter behov, og hvad det 

enkelte medlem er i stand til. 
Det er helt legalt at melde fra til en eller flere aktiviteter. 

 

• Klubben bemander Genbrug lørdag formiddag.  For medlemmerne 
betyder det ca. 1 gang hver 2. måned. 

 

• Så vidt muligt deltagelse i udvalgsarbejde 
 

                                                                                    

Bestyrelsen 
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Valget sker på klubbens 
generalforsamling i marts måned. Valget har virkning fra 1. juli til 30. 
juni i det efterfølgende år. 
 
Bestyrelsen består af  

• Formand 

• Næstformand – overgår til formand i sit andet år 

• Kasserer  

• Sekretær  
 
 
 
 
 

Udvalg 
• Programudvalg, udarbejdelse af program, klubfester og andre 

arrangementer  

• Genbrugsudvalg, ansvar for Brædstrup Genbrug 

• Relationsudvalg, opbygge og vedligeholde relationer det 
kirkelige børne- og ungdomsarbejde samt andre relevante lokale 
foreninger 

• Skovudvalg, pyntegrønt og juletræer 

• BF-udvalg, indsamling af midler eller frimærker til Brotherhood 
Foundation (heraf navnet BF) 

• Aktivitets- og ideudvalg, idegenerering af nye aktiviteter samt 
sikre, at besluttede aktiviteter gennemføres. Indstilling til og 
uddeling af lederpris.                                                                                                               

 
 
 
 
 
 



 

Klubbens møder 
• Klub møde: for klubbens medlemmer, ægtefæller og tilknyttede til 

klubben. Typisk: fællesspisning og eksternt oplæg 
 

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

 

• Intern møde: møde for alene klubbens medlemmer. Primært 
interne klubforhold. Eller arbejdsfællesskab for en aften. 
 

 
 
 
 

 

Særlige opgaver ved møder 
 

Mødeleder 
• Leder møder, venligt, men bestemt, og sørger for, at man 

begynder og slutter til tiden. 

• Sørger for, at alt er på plads inden mødestart, f.eks. 
dirigentklokke, sangbøger m.m. 

• Modtager mødets taler og byder denne velkommen. Har kontakt 
forud for mødet 

• Sørger for, at skatmesteren afregner befordringsgodtgørelse og 
evt. honorar til taleren 

• Definerer bordopstilling/bordplan 
 

 

Normal klubmøde 
• Velkomst og kort indledning: mødeleder 

• Måltidsfællesskab (hvor vi så vidt muligt blander os med hinanden, 
så vi ikke sidder sammen med de samme hver gang) 

• 3 minutter (hvad man lige er fyldt af), person fremgår af program 

• Meddelelser fra formanden 

• Særlige meddelelser fra andre 

• Indsamling til BF (Brotherhood Foundation – brugte 
frimærker/kontanter) 

• Ind-/oplæg ved ekstern 

• Afrunding 

• Afslutning (”Gå da frit enhver til sit” og Fadervor)   
 
 
 

 
 

Tjenernes opgave er: 
• Aftaler internt rollefordeling mht.  

afhentning af mad, opvarmning af ovn mv. 

• Afhenter mad i brugsen, anskaffe fornødne supplementer. 

• Tilberede/varme maden, brygge kaffe/the og anrette den. 

• Dække bord 

• Serverer og stå for afrydning. 

• Forestå opvask og oprydning, jf.  Klippens husorden. 
 
Henning og Inger har kontakt til Brugsen. 
Marius, har tillige nøgle til Klippen. 
 

                                                                 

 


