
Lions Club Ry 
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 7 
 
Knud Martin Kjeldsen, klubsekretær 
Julsøvænget 12, 8680 Ry.  

Tlf. 21768719    E-mail: knud.martin9@gmail.com 

  

Referat fra klubmøde/generalforsamling. 
 

Dato: Onsdag den 15.03.2017 -  kl. 18,30 

Sted: Ry Hallernes mødelokale 

Gæster: Vicedistriktsguvernør Egon Bjørn Andersen 

Afbud fra: Emil Larsen, Max Hvarregaard, Knud Mikkelsen, Raydon With, Flemming J. Skjødt, 

Jens Jørn Kristensen, Jan W. Bjerregaard. 

 

 
1. Velkomst, sang og spisning. ”Jylland mellem tvende have”. Dejlig mørbradgryde. 

2. Indlæg ved Vicedristriktsguvenør (VDG) Egon Bjørn Andersen. VDG omtalt den 

problemstilling, der er med den såkaldte forening for kræftramte børn, som Richardt tidligere har 

omtalt. Endvidere blev det tilkendegivet, at det kommende kabinet i 106B vil arbejde for, at 

”kløften”/forståelsen mellem kabinettet og klubberne vil blive forsøgt minimeret. Opfordrede til 

vores deltagelse i distriktsmødet i Nibe d. 29.04.17. 

3. 3 min. v/Toke Siggaard. Toke fortalte om sit arbejdsområde herunder om de links, der er 

mellem de forskellige processer med organisering af de virksomheder, han er konsulent for. 

Herunder med diverse økonomisystemer. 

4. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 27.02.17 (referat er udsendt). 

Præsidenten omtalt enkelte af de beslutninger, som bestyrelsen har truffet på sidste 

bestyrelsesmøde med bl.a.  sponsoratet til Gl. Turisten/Sclerosehospitalet. 

5. Optagelse af nyt medlem – Jørn Fritsdal Hansen. Jørn blev optaget som vores medlem nr. 27. 

Velkommen i klubben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Generalforsamling. 

1. Valg af dirigent (Knud Mikkelsen er bestyrelsens forslag). Med Knuds fravær blev Richardt  

         valgt og erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet. 

2. Præsident Bent Dyrbys beretning. En meget fyldestgørende og positiv beretning blev  

         forelagt og godkendt. Beretningen vedlægges. 

3. Kassereren (Kim Bjerre) aflægger foreløbigt regnskab 

  Den økonomiske situation for perioden 01.07.16 til dato forelægges til orientering. Taget til 

efterretning og vedlægges. 

             -  Budget for klubåret 01.07.17 til 30.06.18. Forelagt, godkendt og vedlægges. 

     4.     Forslag til kontingent, tiltrædelsesafgift og bestyrelsens økonomiske dispositions- 

             ramme. 

             - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600,00 kr. pr. halvår. Godkendt. 

- Tiltrædelsesafgift uændret (150,00 kr.) for det kommende klub år. Godkendt. 

- Bøde for manglende og for sent afbud uændret til 150,00 kr.  Godkendt. 

- Bestyrelsens dispositionsramme uændret til 5.000 kr. med efterfølgende klubmøde-  

          orientering. Godkendt. 

        - Forslag til vedtægtstilføjelser med henblik at kunne anvende MobilePay til vores 

          arrangementer. Godkendt. 
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5.     Valg af præsident. Bestyrelsen foreslår Morten Lyngsø. Morten Lyngsø blev valgt. 

6.     Valg af bestyrelse (bestyrelsens forslag). 

        Vicepræsident (VP) Karl-Erik Jørgensen 

        Sekretær (S) Knud Martin Kjeldsen (genvalg).  

        Kasserer (K) Kim Bjerre (genvalg).  

        Club mester (CM) Bent Dyrby 

        Tailtwister (TT) Flemming Joel Skjødt 

        Ressourceperson (RP) Torben Lundgaard Mikkelsen 

        Alle de anførte blev valgt og præsident Bent Dyrby forklarede, at det var bestyrelsens 

        intention at præsidenten fremadrettet skulle have en funktionsperiode på to år. Det er ikke  

        hensigten, at den valgte VP skal vælges til P ved næste generalforsamlingen, men at man  

        forinden finder et VP-emne, der på sigt vil overtage præsidentposten. I løbet af det  

        kommende klub år vil der ske en gradvis overdragelse af sekretær- og kassereropgaverne til  

        Jan Bardino og Flemming J. Skjødt. 

7. Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg til 

        Ole Jensen og Knud Mikkelsen. Genvalg. 

      8.     Eventuelt. Intet. 

      

7. De ny udvalg 01.07.17 – 30.06.18. v/Morten Lyngsø. Sammensætningen af de nye udvalg,  

der træder i kraft fra begyndelsen af den nye sæson, blev gennemgået. Oversigt vedlægges. 

8.   Næste møde 5. april 2017: Besøg af landskabsarkitekt Bendt Nielsen. 3 min v/Jens Kofod 

8.  Eventuelt. Intet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
 

 
 


