
Kære Inner Wheelere. 

 

Velkommen til et nyt Inner Wheel år. 

Det er stadig sommer, men jeg er begyndt at forberede mig til mit år, som 

distriktspræsident. Jeg er spændt på hvilke opgaver jeg vil møde – og på at skulle være 
med i nationalbestyrelsen. 

Mange tak til alle jer der var med ved kædeoverrækkelsen i Vejen, og tak for de mange 

venlige ønsker for mit præsident år. 

Jeg glæder mig til året, og jeg glæder mig til besøgene i klubberne i efteråret. I min tid 
som distriktssekretær, var jeg med ved klubbesøgene. Det var rigtig gode oplevelser, 
med genkendelse af medlemmerne og indblik i hvordan klubbernes møder holdes. Så jeg 

ser frem til at møde jer igen. 

Ved distriktsmøderne – i efteråret og i foråret mødes vi også. Datoerne ligge fast, og kan 
findes på hjemmesiden. 

Træffet i maj ligger også fast, den dato er også på hjemmesiden. 

Ud over møderne, håber jeg at I vil kontakte mig, hvis I har nogle spørgsmål. Hvis jeg 

ikke lige kan svare, ved jeg hvor jeg kan hente hjælp. 

Distriktsbestyrelsen er til for at hjælpe klubberne og være bindeled til National 
bestyrelsen.  

Distriktsbestyrelsens medlemmer vil alle være parate til at hjælpe, hvis der er behov.  

 

På Inner Wheels hjemmeside findes Håndbog for Klubber. Det er en rigtig god hjælp for 
nye bestyrelser. Der står beskrevet hvilke opgaver der er til de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer, og hvornår opgaverne skal udføres.  

Jeg vil i øvrigt også anbefale at man bruger hjemmesiden. Her findes mange anvendelig 

oplysninger og vejledninger. 

 

Selvom vi har haft fokus på forskellige udfordringer i de seneste år, er det stadig aktuelle 
emner.  

Jeg tænker på: 

 Synliggørelse af Inner Wheel i lokalområderne  

 Medlems rekruttering gerne med yngre medlemmer 

 Fastholdelse af medlemmerne. 

 



Gennem de seneste år, har vi fået endnu en udfordring i flere klubber. 

Det har vist sig, at det er svært at få besat bestyrelsesposter, både i klubberne og til 
distriktet. 

På efterårsdistriktsmødet vil vi tage emnerne op til bred drøftelse, så vi kan hjælpe og 

inspirere hinanden til at arbejde med at få årsagerne gjort synlige og hvordan vi kan 
afhjælpe problemerne. 

 

I den kommende tid vil I modtage forskelligt materiale til distrikts- og landsmødet. 

Der kan være lidt uoverskueligt med alle de forskellige deadlines for tilmeldinger eller 

indsigelser. Vi har i distriktsbestyrelsen, som hjælp til klubberne, udarbejdet en oversigt 
over de forskellige deadlines. Den findes også på hjemmesiden. 

I håbet om et godt samarbejde mellem klubberne og distriktet vil jeg ønske Jer en fortsat 

god sommer og et godt nyt Inner Wheel år. 

 

De bedste Inner Wheel ønsker 

 

Lene Pedersen  

Distriktspræsident. 

 

 


