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Arkiv F 77

Flensborg Y's Men's Club

afl. jr. 1991/F 142. Arkivmaterialet vedr. klubbens lokal- arbejde fra 1958-1990 er bevaret
intakt. Ved registreringen er dog til kassation udtaget kontoudtog, dubletter samt generelle
tryksager uden speciel tilknytning til lokalarbejdet.

Klubben blev dannet i efteråret 1968 og fik endelig "charter" i den internationale Y's Men's
Club i 1970.

Klubbens formål er: a. At dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste.
b. At holde medlemmerne orienterede om og aktivt engageret i

religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, social og internationale
anliggender.

c. At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale
spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk
stillingtagen. (VR 201).

d. At støtte aktiviteterne i de lokale KFUM og andre værdige
organisationer ved medlemmernes personlige tjeneste og ved
forenede anstrengelser.

1. 1958-72. Klub- og udvalgsarbejde .......................................................................... 1 pk.
Indhold:
1958-59, 1966-69. Start af Flensborg Y’s Mens Club, okt. 1968,

medlemskartotek, præsidieudvalgsmøder (referater, dagsordener m.v.),
arrangementer, mødedatoer, udvalgsrapporter, andre klubber (charterfester),
publikationer og klubblade, distriktsmeddelelser, Brotherhoodfonden,
korrespondance m.v.

1970-71. "Y's Tidings", World Outlook-Udvalg, andre Y's Men's klubber,
regionsmeddelelser, præsidiemøder, rapporter, afbudslister, nye
medlemmer, love (Y's Menetteklub), oprettelse af Menetteklub,
distriktsmeddelelser, charterfest (regnskab), arrangementer ( udflugter,
foredrag m.v.)

2. 1958-82. Klub- og udvalgsarbejde, charterfest, ledertræning m.v. ........................ 1 pk.
Indhold:
1958-82. Sager vedr. Flensborg Y's Men's arbejdets start og første år .

Anm.: afl.jr. 1993/F 185.
1970. Sangtekster, ledertræning (Rinkenæs og Horsens), turnusplan (efterår

70), avisklip, optagelse i den internationale organisation (charter),
lykønskninger og takkeskrivelser, hilsener, regionskonference,
udflugter, møder, regnskab, vedtægter og grundlov, udvalgsliste, foto
m.v. 

3. 1971. Klub- og udvalgsarbejde, samt regnskaber .............................................. 1 pk.
Indhold:
1971. Mødereferater, mødekalender o.lign., udvalgsrapporter, nye
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medlemmer, festudvalg, præsidiemøder, distriktsrådsmøde,
indtægtsformular, regnskabsoversigter, avisklip, ledertræning,
lederstab, regionskonference Vejle, div. indbydelser, besøgsrapport,
generalforsamling m.v.

4. 1972. Klub- og udvalgsarbejde samt tilknyttede aktiviteter ...............................  1 pk
Indhold:
1972. Avisklip, præsidiemøder, møderapporter, afbudsliste, referater, div.

arrangementer, love og vedtægter KFUM-Flensborg, nye medlemmer, andre
klubber, sangtekster, regionskonference, medlemsblad (Nørreport),
ledertræning, distriktskonference i grænselandet, Y's Menette Club
(årsberetning), vedr. ledertræning, sponsorvirksomhed (fadderskaber),
distriktsmeddelelser, foto's  m.v.

5. 1973-74. Klub- og udvalgsarbejde, Menette Club,
Christian Children's Fund, regnskaber ..................................................... 1 pk.
Indhold:
1973. Præsidie, nye medlemmer, møder (afbuds- og mødelister, referater og

klubrapporter), div. arrangementer, klubblad, regnskaber, fadderskab,
Christian Children's Fund (foto), årsberetning fra Flensborg Menette Club
m.v.

1974. Præsidie, møderapporter, referater, regnskab, love og vedtægter,
programmer, Christian Children's Fund, regionskonference, div. arr.,
kvindelige Y's Men, Menetter og Y's Men's koner, distriktskonference i
Flensborg (referat m.m.) distriktsmøde i Aabenraa, klubrapporter,
"Nørreport" m.v.

6. 1975. Klub- og udvalgsarbejde, International Counsil, 5- års jubilæum ........... 1 pk.
Indhold:
Klubblad, nominering til International Counsil, møder/mødereferater og
rapporter, programmer, 5 års jubilæum, regnskab, indtægts- og udgiftsbilag,
distrikts- og regionskonference, klubrapporter, generalforsamling m.v.

7. 1976-77. Klub- og udvalgsarbejde .......................................................................... 1 pk.
Indhold:
1976. CCF, Børnefonden, jule-, advents- og Mortensfest, mødereferater, gaver

(KFUK's byggefond), distriktsmeddelelser og konferencer, mødestatistik,
referater og rapporter, frimærkesalg, indt. og udg., børnehjem i Nigeria,
regnskab og regnskabsbilag, klubrapporter, "Nørreport", m.v.

1977. Distriktsrådsmøde, CCF Børnefond, arr. og møder, referater, mødelister,
indt.- og udgiftsbilag, nye medlemmer, distriktskonference, klubrapporter,
generalforsamling, klubblad (Nørreport), sangtekster, programmer (Slesvig
og Flensborg) m.v.

8. 1978-79. Klub- og udvalgsarbejde .......................................................................... 1 pk.
Indhold:
1978. Regnskabsbilag, regnskab, præsidiemøde, Nørreport, div.

klubprogrammer (Slesvig/Flensborg), mødelister, kursus Jaruplund
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Højskole, regionskonference, div. arrangementer, program- og festudvalg,
generalforsamling, gæster (Linda og Tony Erwin) 10 års fest (Slesvig),
regionskonference, kontingentopkrævning, distrikt Grænseland,
kandidatopstilling, kandidatopstilling, CCF Børnefond, lodsedler m.v.

1979. Programmer, nye medlemmer, klubmøder, præsidiemøder,
mødereferater, mødelister, årsberetning, generalforsamling, foto, love,
programmer, aktier (Tydal), CCF Børnefonden, distriktsrådsmøde,
Nørreport, avisklip, regnskab 78-79, m.v.

9-10. (1980) Klub- og udvalgsarbejde .......................................................................... 2 pk.
Nemlig:
9. 1980. (1. del). ........................................................ 1 pk.
Indhold:
Regionsmeddelelser, klubmøder, mødelister, referater o.lign., 10 års
jubilæums-udvalg, udvekslingsordninger, avisklip, 54. th. International
convention, andre klubber, invitationer m.m., toastmasterplaner,
foto's,regnskaber, love, distriktskonference i Slesvig, klubrapport m.v.

10. 1980. (2. del) ....................................................... 1 pk.
Indhold:
Julemærker, foto's og dias, distrikt grænselandet, Nørreport, div. arr. og fester,
andre klubber (charterfester, programmer m.v.) præsidiemøder, mødelister og
mødereferater, nye medlemmer, avisklip, Ungdom og Kirke, toastmasterplaner,
klubrapporter, sektionskonference, vedr. 10 års jubilæet (lykønskninger,
festtelegrammer m.v.)

11-12. (1981) Klub- og udvalgsarbejde samt regnskaber ............................................... 2 pk.
Nemlig:

11. 1981. (1. del). ...................................................... 1 pk.
Indhold:
Generalforsamling, projektudvalg 80/81, præsidentberetning,
toastmasterplaner, gæster, Nørreport, regnskab 80/81, møder, mødelister,
avisklip, publikationer, distrikts og sektionskonference, klubrapporter og
programmer m.v.

12. 1981. (2. del) ....................................................... 1 pk.
Indhold:
Programmer, andre klubber, toastmasterplaner, præsidiemøder, mødereferater
og -lister, julemærker, distriktsmeddelelser, konferenceudvalg, lodsedler,
diverse rapporter, avisklip, nye medlemmer, venskabs klubber, div.
charterfester, Nørreport m.v.

13. 1981-87. Y's Men's World, korrespondance og regnskaber ................................... 1 pk.
Indhold:
1981-85. Div. korrespondance vedr. udgivelse og distribution af Y's Men's

World
1981-87. Årsregnskaber og regnskabsbilag vedr. udgivelse af Y's Men's World.
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14. 1982. Klub- og udvalgsarbejde, regnskaber m.v. ............................................... 1 pk.
Indhold:
1982. ( 1. del.) Regnskab 81/82, publikationer, klubbreve, Nørreport,

regionsmeddelelser, udvalgsønsker, præsidiemøder, andre klubber,
charterfest, (1.5.82) møde referater/mødelister, distriktskonference, 
besøgsrapporter, indbydelser, charterfester, avisklip, rejseplanlægning,
konferenceudvalg m.v.

15. 1982-84. Klub- og udvalgsarbejde samt bazar ........................................................ 1 pk.
Indhold:
1982 (2. del). Diverse fotografier, andre klubber, nye medlemmer, avisklip,

programmer, præsidiemøder, udvalgsmøder-/rapporter, Nørreport,
toastmasterplaner, "Tonneshøj", udstillinger, Y's Men's International, div.
publikationer, årsregnskab, m.v.

1982-84. Bazarregnskab, udvalgsrapporter, gevinster, bazar-udvalgsmøder,
salg af lodsedler m.v.

16. 1983. Klub- og udvalgsarbejde .......................................................................... 1 pk.
Indhold:
1983. (1.del). Avisklip, Tanzania-hjælp, toastmasterplaner, andre klubber,

regionskonferencer, regnskab (status) 82/83, div. publikationer,
generalforsamling 1983 (referat), klubblad (Nørreport), medlems- og
frimærkeudvalg, div. arrangementer, klubmøde, (mødelister), klubprogram
1. del 83, kandidatopstilling m.v.

1983. (2. del). Juletræstur, toastmasterplaner, distriktsmeddelelser,
"Nørreport", foto's, "Tonneshøj", udvalgstræning, festmøde i Oslo m.v.

17. 1984. Klub- og udvalgsarbejde .......................................................................... 1 pk.
Indhold:
1984. (1.del). Avisklip, rejseplanlægning, konferencer, tekster og noder,

brochurer, foto, toastmasterplaner, præsidiemøder, (referater),
generalforsamling (udvalgsberetninger), diverse møder, mødelister m.v.,
regnskaber.

1983/84, love, andre klubber, sektionskonference, distriktskonferencer,
klubrapporter, charterfest, programmer og øvrige arrangementer m.v.

1984. (2. del). Klubblade (Nørreport, Gong-gongen),
distriktsrådsmøde/meddelelser, avisklip, publikationer, programmer,
juletræstur, bazarregnskab, festlige sammenkomster, charterfester
(indbydelser), Slesvig Y's Men's Club, toastmasterplan, regnskabsoversigt,
(gæster), udvalgstræning m.v.

18-19. (1985). Klub- og udvalgsarbejde .......................................................................... 2 pk.
Nemlig:
18. 1985. (1. del) ....................................................... 1 pk.
Indhold:
Foto's, toastmasterplaner, klubmøder, klubblade, avisklip, regionskonference,
(Aabenraa), nye medlemmer, regnskab 84/85, distriktskonferencer,
adresselister, broderskabsfond, charterfester, programmer m.v.



 F 77 Flensborg Y's Men's Club

19. 1985. (2. del) ....................................................... 1 pk.
Indhold:
Avisklip, juletræstur, distriktsmeddelelser, toastmasterplaner, præsidiemøde,
klubpræsidentvalg, lottoregnskab, foto's, sangtekster, festlige sammenkomster,
klubmøder, programmer, klubrapport, mødereferater, lister, Tonneshøj,
medlemslister, 15 års fødselsdag m.v.

20-21. (1986). Klub- og udvalgsarbejde samt regnskab ................................................. 2 pk.
Nemlig:

20. 1986. (1. del). ...................................................... 1 pk.
Indhold:
Toastmasterplaner, præsidieoverdragelse, avisklip, møder og
mødereferater/lister, klubblade "Nørreport" m.v., div. arrangementer,
charterfester, regnskab 85/86, regnskabsbilag 85/86, distriktskonference,
klubrapporter/programmer, præsidiemøder m.v.

21. 1986. (2. del) ....................................................... 1 pk.
Indhold:
Klubprogrammer, regnskab 85/86, Nørreport, (klubblade),
møder/mødereferater/lister, udvalgsrapport/møder, sangtekster, festlige
sammenkomster, avisklip, Tonneshøj, regionskonferencer m.v.

22. 1987. Klub- og udvalgsarbejde samt regnskab .................................................. 1 pk.
Indhold:
1987. Regionskonference, regnskab 86/87, regnskabsbilag, generalforsamling,

 sangtekster, andre klubber, div. medlemsblade, toastmasterplaner,
kredsgeneralforsamling, div. møder/dagsordener og referater.

23. 1988-90. Klub- og udvalgsarbejde .......................................................................... 1 pk.
Indhold:
1988-89. (1. del). Præsidieoverdragelse, beretning 88/89, klubblade, 

(Nørreport o.a.) generalforsamlinger, udflugter, fadderskaber, udland,
Sydslesvigsk Årbog, andre klubber, klubrapporter,
distriktsmeddelelser, arrangementer (foredrag m.m), møder og
dagsordener, indbydelser, udvalgsrapporter, regionsmeddelelser,
regnskab for VDG rejsefond, julekalender m.v.

1989-90. Generalforsamlinger, møder, dagsorden o.lign., regionsmeddelelser, 
div. klubblade, julekalender (regnskab og bestillinger m.m.)
klubprogrammer, lotteri, m.v.

24. 1991-96. Klub- og udvalgsarbejde , Flensborg ....................................... 1 pk.
Indhold:
1991-92. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, regnskab, Y’S Men

International distrikts-rådsmøder-konference, fotos, clubblad
Nørreport.

1993-94.Toastmasterplaner, clubmøder, referater,Y’S Men International 
håndbog, regnskab, clubblad Nørreport.
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1995. 25 års jubilæum, toastmasterplaner, clubblad Nørreport o.a.
1996. Toastmasterplaner, clubmøder, distriktskonference, medlemslister, 

clubblad Nørreport, o.a.

25. 1997-2001. Klub- og udvalgsarbejde ......................................................................... 1 pk.
Indhold:
1997-98. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, Y’S Men’s International 

 distrikts-regionskonference, fotos, regnskab, clubblad Nørreport.
1999. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, regnskab, clubblad 

Nørreport, o.a.
2000. Toastmasterplaner, clubrapporter, clubblad Nørreport, o.a.
2001. Toastmasterplaner, clubrapporter, distriktskonference, clubblad

Nørreport, o.a.

26. 2002-2005. Klub- og udvalgsarbejde. .........................................................................1 pk.
Indhold:
2002. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, Y’S Men’s International 

distriktskonference, regnskab, clubblad Nørreport, fotos.
2003. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, regnskab, clubblad

Nørreport, fotos, o.a.
2004. Toastmasterplaner, clubrapporter, clubblad Nørreport, referater.
2005. Toastmasterplaner, clubrapporter, distrikskonference, clubblad

Nørreport, referater.

27. 2006-2008. Klub- og udvalgsarbejde ..........................................................................1 pk.
Indhold:
2006. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, Y’S Men’s International 

distriktskonference, regnskab, clubblad Nørreport.
2007. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, regnskab, clubblad

Nørreport, fotos, distriktskonference.
2008. Toastmasterplaner, clubrapporter, clubblad Nørreport, referater,

distriktskonference.

28. 2009-2010. Klub- og udvalgsarbejde ................. ........................................................1 pk.
Indhold:
2009. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, Y’S Men’s International 

distriktskonference, regnskab, clubblad Nørreport.
2010. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, regnskab, clubblad

Nørreport, distriktskonference, 40 års jubilæum.

29. 2011-2014. Klub- og udvalgsarbejde ..........................................................................1 pk.
Indhold:
2011. Toastmasterplaner, clubmøder, arrangementer, regnskab,

clubblad Nørreport, distrikskonference.
2012. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, regnskab, clubblad

Nørreport, distrikskonference.
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2013. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, regnskab, clubblad
Nørreport, distrikskonference.

2014. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, regnskab, clubblad
Nørreport, distrikskonference.

30. 2015-2016. Klub- og udvalgsarbejde ................. ........................................................1 pk.
Indhold:
2015. Toastmasterplaner, clubmøder, arrangementer, regnskab,

clubblad Nørreport, Sct. Georgs Gildet, Flensborg70 år.
2015. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, regnskab, clubblad

Nørreport, distrikskonference.
2016. Toastmasterplaner, clubmøder, referater, regnskab, clubblad

Nørreport, distrikskonference.




