
Referat fra Lionsklubmøde d. 4. oktober 2017 
Dato:                      Onsdag d. 04. oktober 2017-10-05 

Sted:                       Ry Hallernes mødelokale 

Aftens klubgæst:    Knud Gravgaard Nielsen og frue, Galten 

Forhåndsafbud fra: Jan B, Jan W, Carsten, Kim P, Knud Martin, Knud, Niels, Emil, Finn, Mark, 

                                Flemming J, Raydon, Flemming S, Jens Jørn, Jørn, Richardt. 

Uden afbud:            Max. 

 

1. Velkomst, sang og spisning: “Nu falmer skoven”, Rosmarinkryddert svinekam m. flødekartofler, 

     bønner og salat. Derefter varm æbelkage m. kanel og kaffe.  

2. Indlæg ved Knud Gravgaard Nielsen: Rejseforedrag fra sin og fruens rundrejse i Japan 2016. 

    Kund gav os en indlevende rejsebeskrivelse fra sin og fruens rejse i Japan sidste efterår, fortalt 

    med utrolig mange spændende detaljer – både samfunds og historisk, ledsaget af flotte fotos taget      

    rundt på turen. Et inspirerende indlæg, som gjorde, at man kunne have lyst til selv at tage derover                          

    og se landet. 

3. Nyt fra præsidenten:  Præsidenten gav en kort briefing over emnerne, som var med på seneste  

   bestyrelsesmøde, og hvor de vigtigste punkter var invitationen til klubben fra Ry City om en          

   eventuel deltagelse i Ry Citys Julemarked i weekenden 09-10 december, hvilket endnu ikke er   

   bestemt i bestyrelsen. Vi deltager fra klubben i næste planlægningsmøde d. 18. oktober og ser 

   hvad der her bliver besluttet om arrangementet. Desuden er vi i klubben blevet inviteret til et 

   møde af planlægningsgruppen vedrørende projektet: Jul på Hotellet. Gruppen har kendskab til 

   vores julehjælp her i Ry og omegn, og er derfor interesseret i om vi vil være gruppen behjælpelig  

   med en eventuel udvælgelse af de lokale gæster som søger deltagelse i julefesten. 

   Vi vil fra bestyrelsen deltage i mødet for at høre nærmere om projektet og hvad der helt konkret   

   forventes af Lions Ry. Hotellets projektet skal på inden måde gå ud over vores egen lokale kendte 

   julepakkehjælp.  

   Der var udeling af jubilærumsårsnåle til følgende klubmedlemmer: 10 årsnål - Jinli Li, 15 årsnål - 

   Steen Møller Jensen, 30 årsnål – Ole Jensen. Stort tillykke til dem. 

   Der blev afholdt Ungeforedrag i Ry Hallerne tirsdag aften. Foredraget blev sponsoreret af LCH   

   og  LCR. Mødet var godt besøgt og var et positivt møde med gode input til de fremmødte og vi  

   fik god PR. 

4. Nyt fra udvalgene:  Bent gav et referat fra de 2 første udvalgsmøder holdt i innovationsudvalget, 

   Udvalget arbejder godt med mange gode ideer og eventuelle nye tiltag i klubben, som løbende vil 

   blive præsenteret for bestyrelse og klubben. Sponsorudvalget har jo i øjeblikket travlt med at få 

   Sponsorer/annoncer/ gaver fremskaffet til vores kommende julebanko. Udvalget oplever en stor 

   imødekommenhed hos vores sponsorer, hvilket jo kan tolkes som ”skulderklap” for vores sociale     

   arbejde.  

5. Næste klubmødes gæst: Til næste møde d. 18. oktober får vi besøg af Spoghmay Slemankhel som 

    kommer og fortæller om sig selv, sin uddannelse og også hendes egne indtryk af Ma Niketan. 

    Vi er i klubben blevet inviteret af LCH med til deres næste klubmøde torsdag d. 26. oktober.     

    LCH er flyttet tilbage til Hotel Ry, mødet starter kl. 18.30 og vores ægtefæller er også inviteret. 

    Aftnes gæst er Søren Næsborg som dels har virksomhed i DK, dels også har en farm i Uganda. 

   Nærmere invitation følger. 

6. Eventuelt: Richardt fyldte 75 år i går. Bent var forbi og afleverede en gave til ham fra klubben. 

    Aftnens triste besked fik vi, da Tommy rejste sig og bekendtgjorde, at han desværre pga. et 

    ekstrem stort arbejdspres på sin arbejdsplads havde taget beslutning om at træde ud af klubben. 

   Tommy nævnte også, at han gerne på et senere tidspunkt i sit liv, når han får tiden, igen kunne 

   tænkes igen at vil træde ind i Lions. Vi respekter selvfølgelig hans beslutning, selv om det er for 

   os en trist beslutning. Vi siger fra bestyrelsen og klubben mange, mange tak for hans indsats og 

   arbejde i klubben. 

7. Næste klubmøde: onsdag d. 18. oktober 2017 i Ry Hallerne – kl.18.30. – Vi ses. 

              

    Referant:   Morten - 05.10.2017 

     


