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Kære klubpræsidenter 
Kære medlemmer i Distrikt 47   29. november 2019 

 
 
 

Jeg vil hermed ønske jer alle en rigtig god jul og de bedste ønsker for det nye år.  
 

Tak for gode og positive klubbesøg, hvor vi blandt andet fik en god snak om Inner 
Wheels fremtid og struktur, som vi i distriktsbestyrelsen vil arbejde videre med. 
 

Jeg vil gerne minde jer om distriktets 3 mål, hvor det første er at besøge andre 
klubber. I kan måske lære lidt af hinanden og få gode ideer til egen klub, lidt 

inspiration og forandring er altid godt. Tag mødelisten med til januar mødet og få 
lavet nogle aftaler om samkørsel. 
 

DISO Ann Madsen har god kontakt til ISO´erne, for sammen at opfylde det andet 
distriktsmål, afholdelse af et Intercitymøde. Det hører I nok snart mere om. 

 
Tredje mål, at vi er det distrikt, der får flest medlemmer i 19/20. Her er vi jo kommet 
godt fra start med en ny klub i Hellerup, men vi skal stadig have flere medlemmer end 

de der forlader os, så derfor må vi ikke hvile på laurbærerne. Jeg ved godt, at I gør 

jer umage og jeg glæder mig til at se resultatet 😊 for som Nationalpræsident Kirsten 

Møller siger: 

 
Inner Wheel gør en forskel, for dig – for os – for kvinder i hele verden 
og hvem vil ikke gerne være medlem af en organisation med den målsætning. 

 
Glæder mig til at se rigtig mange af jer til Forårsdistriktsmødet den 15. marts 2020, 

hvor der vil være tid til en god snak om Inner Wheel. Har I emner, som I ønsker 
debatteret, så lad mig det vide senest 26. januar 2020. 
 

Jeg og hele distriktsbestyrelsen sender jer vore varmeste 
julehilsner  

 
Lillian Ellebæk Ryelund    
Distriktspræsident D47 2019/20 

 
 


