
   

 

 
 
Denne folder er tænkt til vore nye 
medlemmer med lidt forklaring til de 
forskellige ting, der foregår til hvert INNER 
WHEEL møde. 
 
Vejen INNER WHEEL holder møde 2. torsdag 
hver måned. 
 
Et klubmøde har flg. faste punkter: 
 
Dagens digt 
3 min. 
Månedsbrevsgennemgang. 
 
Månedsbrevsgennemgang 
Hvert klubmedlem har på skift til opgave at 
gennemgå udvalgte månedsbreve fra andre 
klubber. 
 
Begrebet: ” 3 minutter ”. 
Ved hvert møde er der et klubmedlem, som 
har til opgave at holde 3 minutter 
Emnet kan bl.a. være en rejsebeskrivelse, en 
sjov oplevelse, som vedkommende har 
oplevet til et møde, på arbejde eller med 
familien. Emnet kan også være en mening, 
en holdning, som ligger klubmedlemmet på 
sinde eller evt. uddrag fra en avis artikel o.l. 
 
Begrebet ”Dagens digt” 
På hvert møde er der også et klubmedlem, 
som har til opgave at læse et digt, som hun 
har fundet til lejligheden. 

 
 
 

Dagens digt 
3 minutter 
Månedsbrevsgennemgang 
Går på skift blandt klubbens 
medlemmer 
 
Klubben har en bestyrelse, som 
bliver valgt for 1 år ad gangen 
 
Bestyrelsen har 7 medlemmer: 

- Præsident (mødeleder) 
- Pastpræsident (sidste års 

præsident) 
- Sekretær (udpeges af 

kommende præsident) 
- Kasserer 
- ISO 
- Klubmester 

 
ISO er forkortelse af International 
Service Organisation. 
ISO (og DISO på distriktsplan) er 
den person i bestyrelsen, som bl.a. 
er kontaktperson til 
fadderskabsbørnene. Rapporterer 
2 gange om året til DISO om 
klubbens aktiviteter. 
Skriver indlæg til INNER WHEELS 
nyhedsbrev. 
 
Klubmesteren er bestyrelsens 
”praktiske gris”. Hun tager sig af  
 

 
 
 
bordplan, kontakter til 
mødestedet, madbestilling m.m. 
Indkøber gaver til fødselsdage og 
jubilæer og sørger for gaver, 
blomster, vin eller andet til 
foredragsholdere. 
 
Kassereren holder styr på bl.a. 
kontingentbetaling og afregning 
med foredragsholdere o.l. 
 
Klubben har også nogle andre 
tiltag udover møderne:  
 
Strikkemøder:  
Man mødes hos hinanden og der 
sys strikkede firkanter sammen til 
tæpper, der sendes til børnehjem i 
f.eks. Bulgarien/ Litauen 
 
Litteraturklub / biografklub: 
Mødes ca. hver 1-2 gange pr. 
måned 
Der læses en bog, eller man går i 
biografen, 
 
Aktivitetsudvalget: 
Udvalget planlægger julemarked 
med henblik på at skaffe penge til 
godgørende formål f.eks. 
julekurve.  

 
 

 
 
 
Klubberne i Danmark er opdelt i 5 
distrikter. Vejen INNER WHEEL 
tilhører distrikt 46.  
 

Hvert distrikt har bestyrelser med 
samme opbygning som klubbernes 
bestyrelser. Blot hedder det:  
Distriktspræsident 
Distriktssekretær 
Distriktskasserer 
DISO 
 
Alle INNER WHEEL klubber er tilsluttet 
INTERNATIONAL INNER WHEEL, som er en 
verdensomspændende organisation, hvis 
idealer og formål er at udvide venskab og 
fremme medmenneskelighed og 
international forståelse. 
 
INNER WHEELS motto er: 

Venskab og hjælpsomhed. 
Kontingent betales 2 gange årligt og beløber 
sig i øjeblikket til kr. 650 pr. halvår.  
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