DISTRIKTSGUVERNØRENS
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Kjære Lions-venner.
Da er min tid som distriktsguvernør over og tiden er kommet for å takke av.
Det har vært et givende og spennende år, og jeg har gjort mange hyggelige
bekjentskaper med dedikerte LIONS rundt om i distriktet.
Selvsagt har jeg ikke hatt kontakt med alle nitten hundre medlemmer, men det
har heller ikke vært meningen. Det er sonelederne som har vært deres
primærkontakter, og jeg håper at dette systemet har fungert som forutsatt.

Jeg vil takke dere alle - soneledere, prosjektledere , aktivitetsledere, fagsjefer,
VDGI og VDGII for den innsatsen dere har gjort for LIONS gjennom dette året og
den støtten dere har gitt meg underveis.
LIONS forward er realisert!
Jeg vil også benytte anledningen til å takke for den gode støtten og hjelpen jeg
som DG har fått fra LIONS-kontoret gjennom året.
Jeg lovet i mitt månedsbrev for mai å ta for meg målene i min handlingsplan, og
gi en evaluering av det arbeidet som er gjort i 2017-2018.
Vi hadde et mål om å ikke miste medlemmer dette året, men dessverre har
avgangen vært større enn tilgangen også i vårt distrikt.
Neste DG vil jobbe videre med rekrutteringen og det ser lyst ut på dette punktet.

Jeg er veldig fornøyd med det tilbudet om opplæring som distriktet har gitt.
Det hadde vært ønskelig om flere klubber hadde benyttet seg av tilbudet.
Det er viktig å oppdatere seg for å nå nye mål.

100 års jubileet ble behørig gjennomført og LIONS kom på kartet i vårt distrikt.
Å synliggjøre LIONS er fortsatt en hovedoppgave.
Vi kan være stolte av at LIONS-konferansen i Tønsberg er blitt et årlig
arrangement.
I år som tidligere var det god deltakelse og spennende innhold. Mange fikk
inspirasjon til å jobbe videre.
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Gjennom prosjektleder har vi etablert samarbeid med Diabetesforeningen og med
Barnekreftforeningen. Dette arbeidet vil fortsette kommende år.
Programmet MITT VALG går så det suser, og det gjelder også i vårt distrikt.
Den rusforebyggende aktiviteten BRY DEG UTELIV er godt etablert i Vestfold
og gir gode resultater. Jeg utfordrer kommende distriktsguvernør til å inspirere
de andre sonene om å etablere en slik aktivitet.
Det er gledelig at tulipansalget i vårt distrikt har hatt en økning i år. Det er
viktig å huske at forbyggende barne- og ungdomsarbeid er LIONS Norges
prioritet nummer en.

Når jeg nå gir stafettpinnen videre til Solbjørg Kolsrud er det i forvissning om at
hun vil lede distriktet på en utmerket måte.
Jeg vil ønske henne og hennes støttespillere lykke til med det videre arbeidet.
La oss ikke glemme at det er i klubbene det viktigste arbeid foregår. Uten
medlemmenes fantastiske årlige innsats, ingen LIONS.
Lykke til med arbeidet neste år.
DERE REALISERER HÅP.

En fin sommer til dere alle.

Med vennlig hilsen
Finn Bredesen
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