
Referat fra møte i broderklubbutvalget for Vilnius, Ringkøbing og 

Askøy YMC, Ringkøbing den 30.04.2012. 

 

 

 

Deltakere: 

• Audrone Stepankeviciute, Raimonda Kaminskiene, Arvydas Bagdonas, Arturas Karkaras 
(Vilnius). 

• Bent Erik Møller, Kristen Grysbæk, Peter Villadsen, Axel Moe (Ringkøbing). 

• Lars Hana, Tor Magnus Lilletvedt, Steinar Haugen (Askøy). 

 

Nytt fra klubbene. 

 

Vilnius: 

• Klubben har nå 10 medlemmer, målsettingen er 15 medlemmer innen 2014. 

• Arvydas B. er nå president, Raimonda K. visepresident. Klubbmøter 1 g. per mnd 

• Klubben driver målrettet omsorgsarbeid i fht. en stor institusjon for funksjonshemmede 

barn, bl.a. kunstterapi v. A. Bagdonas. Skal lage julekort til inntekt for institusjonen.  

• Vennskapsklubbene fra Askøy og Ringkøbing er invitert til Vilnius i september 2014. 

 

Askøy: 

• Medlemstallet er stabilt, 24 medlemmer, noen har sluttet og nye har kommet til. 

• Medlemsmøter ca. 2 g. per mnd, dvs 1 ordinært klubbmøte og 1 ”mellommøte” uten fast 

program – for eksempel en tur, prasktiske gjøremål, og lignende 

• Klubben støtter fremdeles Skotnes leirsted (KFUK/KFUM) på Askøy økonomisk og med 

dugnadsarbeid. 

 

Ringkøbing: 

• Klubben har fått flere nye medlemmer i den senere tid, medlemstallet er nå 34. 

• Der afholdes ordinære klubmøder 2 gange pr. måned. Ca. hver anden gang deltager 

damerne. 

• Klubben har et vekslende program med interne møde, foredrag, udflugter og 

arrangementer sammen med vore «børn», Videbæk YMC og Hvide Sande YMC. 

• Efter 7 år på posten som ansvarlig for broderklubsamarbejdet i klubben har Kristen og 

Bent Erik valgt at stoppe. Nye tovholdere bliver Axel Moe og Peter Villadsen. 

 

Samarbeidsprosjekt julekort? 

Det vises til pkt. ovenfor om at A. Bagdonas skal lage julekort til inntekt for en institusjon.. 

Spørsmål fra Vilnius om broderklubbene i Danmark og Norge kan delta i et samarbeids-

prosjekt i denne forb. ved å selge kort i sine hjemland. 

 

Forslag/Konklusjoner: 

• Vi er åpne for et samarbeid i denne forb. og ber om at A. Bagdonas lager et utkast som vi 

først tar opp i våre respektive klubber. 

• Vi ønsker at kortene skal ha et kristent motiv relatert til julens budskap, og vi mener at det 

er unødvendig med ”preangende” tekster som ”Merry Christmas” og lignende. 

• A.Bagdonas  sa seg villig til å lage et utkast før endelig avgjørelse tas i broderklubbene. 



 

Utveksling av nyheter mellom klubbene (Web-side). 

Vi har tidligere blitt enige om å utveksle nyhetsbrev fra vår klubber 4 g. per år - dvs. vår, 

sommer, høst og vinter. Dette har ikke fungert etter intensjonen.  

Det ble også reist spørsmål om hvorvidt det er behov for en instans som kan koordinere 

web-samarbeidet på en bedre måte - bl.a. følgeopp  at web-samarbeidet fælges opp etter 

vedtatte intensjoner. 

 

Forslag/Konklusjoner: 

• Det skal utveksles web-nyheter mellom klubbene minst 2 g. per år. 

• Forslag om at den klubben som er ansvarlig for neste fellestreff  har 

koordineringsansvaret (i 2 år). I så fall har Vilnius koordineringsansvaret 2012-2014, til vi 

mætes i Vilnius. 

• Et annet forslag går ut på at en liten gruppe med erfaring på området har dette ansvaret i 

de neste 2 år, Bent Erik M. og Kristen G. ble foreslått i denne sammenheng. 

• Det er enighet om at noen må inneha dette koordineringsansvaret hvis web-samarbeidet 

skal fungere tilfredsstillende, men det ble ikke konkludert hvilken av disse 2 forslagene vi 

lander på.  

• Saken tas opp i den enkelte klubb, deretter flertallsavgjørelse mellom klubbene? 

 

Trening Vilniusklubben. 

Vilniusklubben har fortsatt behov for trening og veiledning utenfra, dette har i flere år blitt 

utført i regi av Ringkøbing YMC v/Bent Erik M. og Kristen G. Det har imidlertid blitt stilt 

spørsmål om resultatet står i forhold til innsatsen. Det ble også stilt spørsmål om Askøy YMC 

kan bidra med noe i denne forb. Sistnevnte vil kunne styrke trekantsamarbeidet. 

 

Forslag/Konklusjoner: 

Det ble ikke konkludert i denne forbindelse, men det har i etterkant vært uformelle samtaler 

om saken mellom Bent Erik og Steinar om saken: 

• Kanskje bør en del av veiledningen gis direkte på klubbmøter i Vilnius?. På denne måten 

kan treningen bli mer konkret og forpliktende? 

• På hvilken måte kan Askøy YMC evt bidra. i denne forbindelse? Dette må Askøy-klubben 

ta stilling til internt. 

 

PS: 

• Arturas Karkaras har tatt en mengde bilder i løpet av denne broderklubbsamlingen i 

Ringkøbing. Vi har bedt ham å legge ut bildene via en link på våre web-sider. Dette har 

han sagt seg villig til å gjøre. 

• Samtidig vil vi benytte anledningen å takke vår vennskapsklubb i Ringkøbing for noen 

fantastisk fine, vidunderlige, superbe og deilige dager hos dere!  

 

Steinar Haugen (referent). 

 

 


