
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 1. november 2017. 

 

Dato: Onsdag den 1.11.2017 -  kl. 18:30 

Sted: Ry Hallerne. 

Gæst: Jesper Danø 

Afbud fra: Flemming J., Jan W. B., Karl-Erik, Morten, Emil, Jinli, Kim V. P. 

Uden afbud: Mark, Max 

 

1. Velkomst, sang og spisning. ”Nu falmer skoven trindt om land” og Kyllingelår med ovnbagte 

rodfrugter og salat, derefter kaffe med æblekage 

  
2. Indlæg ved Jesper Danø. Beskrivelse af Jespers virke, med hovedvægt på ombygning af Ry 

Højskole og opbygning af Stationstorvet. 

 

3. Nyt fra (vice)præsidenten herunder fra bestyrelsesmøde afholdt d. 23.10.17 

I forbindelse med afvikling af julemarked den 9-10/12 er der brug for at vi passer 

jernbanebommene. 8 frivillige: Knud Martin, Bent, Flemming J., Carsten, Torben, Finn, Ole og 

Jens Jørn. Vagtplan fremsendes. 

 

Den 24/11 er der ligeledes brug for hjælp i forbindelse med tænding af byens juletræ. 

Frivillige: Knud, Steen, Knud Martin, Richard, Raydon, ?? (1-2 yderligere vil være godt, man 

kan melde sig til Knud Martin.) Vagtplan fremsendes. 

 

Fra bestyrelsesmødet:  

- Nye veste, forslag efterlyses. Evt. gule til udendørs brug (i passende størrelser!) og nogle 

andre til indendørsarrangementer. 

- Julepakker. Torben er formand for udvalget. 

- Medlemsudvalget. Toke er formand. Initiativer til rekruttering efterlyses. 

 

4. 3. minutter v/Bent.  

Spændende gennemgang af Bents arbejdsliv fra mekaniker over svagstrømsingeniør og it-sælger 

til ejendomsmægler og vurderingsmand 

Næste gang: Karl-Erik, og næste gang igen (17/1): Steen 

 

5. Nyt fra udvalgene. 

Innovationsudvalget: Carsten redegjorde for arbejdet med ideafdækning 

 

Sponsorudvalget/Julebankoudvalget: Knud Martin gav status: 

Præmier for mere end 76.000 kr., annoncer for 41.000 kr., lidt foran tidsplan med præmier. 

Arbejdsplan for afvikling aftales umiddelbart efter dagens møde 

 

Programudvalget: næste gæst er Simon Grimstrup 

6. Eventuelt 

Steen: Overvej at flytte tilbage til hotellet, urimeligt at gæster skal overdøve “Gymnastik for 

overvægtige”. Bestyrelsen tager det op. 

 

Toke: Spørgsmål til logo på trailer.  

 

Kim: Mortens mail er hacked, opfordring til at sende penge skal ikke efterkommes!! 

 

7. Næste møde: onsdag den d. 15/11 2017 

 

Venlig hilsen 

 

 


