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Referat fra klubaften onsdag den 17. januar 2018. 

 

Sted: Ry Brandstation 

Gæster: Ole Jønsson, Per Møldrup, Mikkel 

Afbud fra: Finn A., Jan W. B., Jinli, Jørn, Knud, Mark, Raydon, Richardt, Toke 

Uden afbud: Torben 

 

 

1. Velkomst og spisning. 

Schnitzel a la Sdr. Ege. 

2. Gæsteindlæg 

Finn Madsen, der nu er overført fra Hadsten, gav en kort præsentation af sig selv og de Lionsopgaver han har 

været involveret i. Ligeledes fortalte Ole Jønsson lidt om sig selv og overvejelser om at blive medlem. 

Derefter var der “foredrag” om og rundvisning på Ry Brandstation ved Indsatsleder Per Møldrup og 

Brandmand Mikkel.  

 

       

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmøde afholdt d. 02.01.18 

Grundet manglende stemme overtog VP. Om medlemssituationen oplyste Knud Martin at Richardt holder orlov 

fra Lions frem til sommer. Emil og Kim V. P. har desværre valgt at melde sig ud. 

Medlemsaktivitetsudvalget bliver indkaldt til møde den 7/2 for at planlægge kulinarisk aften i marts. 

4. Evaluering af julebanko,  skema med som bilag + evaluering af julepakker! 

Knud Martin gennemgik den udsendte evaluering, med nogle kommentarer: 

● vi kan møde en time senere næste gang (stadig starte med morgenmad) 

● bedre styr på opstilling af borde og stole (i samarbejde med hallens personale) 

● flere præmier til aldersgruppen 10 til 14 år 

● bedre dækning af pladekontrol og præmieuddeling 

● fortsat lægge vægt på et familiearrangement der tager hensyn til “nybegyndere” 

 

Julepakkeuddelingsevalueringen udsættes til næste møde. 

5. Programudvalget om næste mødes gæst: Henrik Køhler 

… som efterfølgende er blevet til gæster, idet Zoneformanden, Kurt Overbye, også deltager. Henrik Køhler vil 

fortælle om en rejse. 

6. Eventuelt. 

Finn M. spurgte til udvalgsdeltagelse. P tager kontakt til “de nye” og i øvrigt er bestyrelsen gået i gang med at 

se på udvalgssammensætning for næste klubår. Eventuelle ønsker sendes til P. 

7. Næste møde: onsdag den 07.02.2018 

   
Venlig hilsen 

 


