TILMELDING.
Tilmelding foretages klubvis.
Tilmeldingsblanket er fremsendt til klubpræsidenterne.
Blanketten udfyldes og sendes pr. mail til:
martinoggerda@gmail.com
Konferenceafgift:
Hele konferencen: 360 kr. pr. person.
Kun eftermiddag (kaffe, foredrag, ledsagerprogram/generalforsamling):
100 kr. pr. person.
Det samlede beløb pr. klub overføres straks efter tilmelding til:
Reg.nr. 7616– Kontonummer 2 009 856
Husk at oplyse klubnavn på bankoverførslen.
Sidste tilmeldingsfrist fredag den 4. marts 2016.
Tilmelding er først gældende når betaling er registreret og klubben har fået
en kvittering.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Martin Andersen på tlf./sms 29 709 418

Baunekirken
Østerbyvej 10
Tjørring
7400 Herning

Snejbjerg Hallen/Skole
Snejbjerg Hovedgade 75
7400 Herning.

Velkommen til Distriktskonference i
Distrikt Storå, den 2. april 2016

14.30

Kaffe i Multisal.

15.15

Foredrag ved forstander på Diakonhøjskolen Jens Maibom Pedersen.
Emne: ” En dag skal vi alle dø, - men alle de andre dage skal vi ikke".

16.30

Generalforsamling i Multisal med følgende dagsorden:

Kære alle indbudte til vores distriktskonference!
Jeg håber, I vil tage godt imod indbydelsen og at den
inspirerer jer til at deltage i distriktets fællesskab.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dette klubårs tema:”Samarbejde giver fællesskab og udvikling”.
Samarbejde er en betingelse for at organisationen kan udvikle sig.
Fællesskabet er fundamentet under hele vores organisation.
Udviklingen kommer af samarbejde og fælleskab.

7.
8.

Distriktets besøgsrunde i klubberne blev afsluttet i november 2015.
Jeg vurderer, at ingredienserne fra årets tema er i alle klubber i distriktet.
Det er grundlaget for, at vi har et aktivt distrikt, hvor der er et godt
fremmøde, når der indbydes til arrangementer, træning m.m.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

HUSK:
Lev i nutiden.
Glæd jer til fremtiden.
Lær af fortiden.
”Hvil” i jeres klubfællesskab.
Distriktsguvernør 2014-2015
Gunnar Haug

Husk

Velkomst, indledning og præsentation ved DG.
Valg af dirigent
Valg af referenter
Valg af stemmetællere
DG`s beretning
Aflæggelse af revideret regnskab for Distriktskassen og
Rejsefonden, samt fastlæggelse af bidrag til disse for det
kommende år.
BF-assistentens beretning.
Klubpræsidenterne har mulighed for at informere om nye tiltag fra
deres klub. Klubpræsidenterne meddeler DS senest 8 dage før
konferencen, om han/hun ønsker at bidrage med ideer.
Indkomne forslag.
Præsentation af den kommende DG.
Præsentation af den kommende DGEE.
Valg af medlemmer til repræsentantskabet i Finderup Efterskole.
Fastsættelse af tid og sted for næste års Distriktskonference.
Eventuelt

Husk at læse klubbernes beretninger på Distrikt Storås hjemmeside
inden generalforsamlingen.

16.30

Ledsagerarrangement i Snejbjerghallens Restaurant.
Ved forstander på Højskolen Skærgården Vibeke Lundbo
Emne: ”Det gode liv”.

17.30

Mulighed for omklædning til festtøj.

17.45

Åbning for salg af drikkevarer i festsalen.

18.15

Festaften i hal 2

navneskilt.



Konferenceprogram
13.00

14.00

Gudstjeneste i Baunekirken, Tjørring ved hospitalspræst Svend Erik
Søgaard.




Festmiddag
Festtale ved sogne og studenterpræst Inge Marie Kirketerp
Hansen, Gjellerup
Underholdning: MidtVest Pigekor, dirigent Dorte Bille.
Musik og dans, ved Steen Nielsen, Give

Bureauet åbner i Snejbjerg Hallen. Indgang ved ny skole.
23.30

Afslutning ved Ole Winther, Hedens Y's Men's Club, Herning

