
Lions   Club   Ry 
DISTRIKT   106   B      DANMARK,   Region   2,   Zone   7 
 
Jan   Bardino,   klubsekretær 
Silkeborgvej   27,   8680   Ry.  
Tlf.   20200657            E-mail:    jan@bardino.dk 
  

Referat   fra   klubaften   onsdag   den   20   september   2017. 
 

Dato: Onsdag   den   20.09.2017   -      kl.   18:30 
Sted: Ry   Hallerne. 
Gæst: Brian   Bødker 
Afbud   fra: Jan   W.   B.,   Raydon,   Jens   Jørn,   Torben,   Ole,   Mark 
Uden   afbud: Tommy,   Kim   V.,   Steen 

 
1. Velkomst,   sang   og   spisning.    ”Marken   er   mejet”,   gammeldags   oksesteg   med   masser   af   brun 

sovs   og   tilbehør. 
 

2. Indlæg   ved   Brian   Bødker:   Et   kig   i   fodboldsportens   verden   og   dens   bagsider 
Brian   har   skrevet   en   e-bog:   The   Legendary   Ten:   From   Humble   Beginnings   to   Big   Business,   som 
han   holdt   indlæg   over,   med   gennemgang   af   de   ti   største   europæiske   fodboldhold,   deres   baggrund 
og   forskelle. 
 

3. Nyt   fra   præsidenten   herunder   fra   bestyrelsesmødet   d.   04.09.17.    Præsidenten   oplyste   at 
Lions   Dnamark   har   tegnet   en   arbejdsskadeforsikring   som   dækker   tilskadekomst   som   hjælper   ved 
vores   arrangementer.  
Omtale   af   zonemødet   (se   referat   fra   bestyrelsesmøde).  
Vi   har   sagt   ja   til,   sammen   med   LCH,   at   være   sponsor   for   en   foredragsaften   afholdt   af   en   række   af 
de   lokale   organisationer   som   vi   normalt   giver   tilskud   til.   Mødet   afholdes   den   3.   oktober.   Tilmelding 
og   yderligere   information   kan   ses   på    https://synligevoksne.nemtilmeld.dk/  
Lions   Danmark   har   givet   støtte   til   Caribien   og   Grønland. 
Jinli   blev   ønsket   tillykke   med   de   50   år. 
Årets   folder   blev   delt   ud. 
 

4. Optagelse   af   nyt   medlem,   Niels   Freudendahl.    Niels   blev   budt   velkommen   på   behørig   vis   af 
præsident   og   sponsor. 
 

 
 
(Udenfor   dagsorden)   Karl-Erik.    Da   Karl-Erik   før   sommerferien   var   på   vej   til   at   forlade   Lions   for 
at   nedsætte   aktivitetsniveauet   generelt,   lykkedes   det   at   overtale   ham   til   at   blive   i   vores   klub,   mod 
at   nogle   af   hans   mange   opgaver   blev   overdraget   til   andre.   For   samtidig   at   påskønne   hans   store 
indsats   har   vi   ansøgt   om   at   gøre   ham   til   æresmedlem,   hvilket   nu   er   sket   med   overrækkelse   af 
bevis   mm.,   Karl-Erik   fortsætter   som   mentor   og   PR-ansvarlig. 
 

5. Nyt   fra   udvalgene.  
Donationsudvalget :   (se   bestyrelsesreferat),   accept   fra   klubben   til   at   bidrage   til   pressenning   til 
Flygtninge   Frivilliggruppens   trailer.   Det   undersøges   om   vi   kan   få   logo   på.   Vi   får   mulighed   for   at 
låne   den. 
Gammel   Turisten   kan   ikke   nå   en   ekstra   tur   i   år,   men   det   er   aftalt   at   vi   “køber”   to   ture   til   næste   år. 

https://synligevoksne.nemtilmeld.dk/


Julebanko.   Der   er   god   gang   i   arbejdet   med   at   skaffe   sponsorater   og   præmier.   Ry   City   giver   god 
opbakning.    Det   er   nu   man   skal   melde   fra,   hvis   man   ikke   kan   hjælpe   den   26.   november! 
Udvalget   er   i   gang   med   at   planlægge   bemandingen.   Sponsorlisten   bliver   lagt   på   hjemmesiden, 
forslag   til   yderligere   sponsorer   sendes   til   Knud   Martin. 
Innovationsudvalget :   Udvalget   ser   på   modernisering   af   image   og   markedsføring,   nye   aktiviteter 
til   afløsning/supplement   til   motionsløb   og   banko,   evt.   mindre   men   flere   arrangementer.   Endelig 
forventes   et   oplæg   om   sponsorer   til   næste   bestyrelsesmøde 
 

6. Programudvalget   om   næste   mødes   gæst:   Knud   G.   Nielsen    der   vil   berette   om   at   rejse   i   Japan.  
Husk   at   melde   fra   på   til-/afmeldeskemaet,   der   var   desværre   en   del   forvirring   omkring   besøget   på 
TV2.   Hvis   der   er   problemer   med   at   opdatere   skemaet   kan   ændringer   klares   med   en   mail   til 
sekretæren. 
 

7. Eventuelt.  
Morten   er   inviteret   til   møde   med   Ry   City   for   at   planlægge   juleaktiviteter,   hvor   vi   sikkert   vil   blive 
bedt   om   at   hjælpe. 
 

8. Næste   møde:   onsdag   den   04.10.2017 
 

 
  

Venlig   hilsen 
 

 
 


