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                                                               Referat 

 
Besøg af Ry-forfatteren Jonas Nørgaard Mortensen 
 
 

 

 

 
 

1. Velkomst og sang. ”Sne flokke kommer vrimlende” 

2. Spisning. Biksemad 

3. Foredrag 

 

Til aftenens klubmøde er vores gæst den lokale forfatter Jonas Nørgaard Mortensen 

som fortalte dels om sig selv, dels om sine forskellige jobs, som han har haft både 

herhjemme og i udlandet (Mellemøsten).  
Jonas Nørgaard Mortensen er uddannet indenfor statskundskab, litteratur og ledelse, og har 

i mange år været engageret i krydsfeltet mellem værdier, fælleskaber, politik og samfund. Jonas er opvokset 
i Højer i Sønderjylland, og har boet i Ry de sidste par år. 
Jonas er i sit virke meget fokuseret på menneskesyn, som er på spil i værdidebatten, og hvordan vi agere som danskere i 
hverdagen. Danskere er i almindelighed værdige og engagerede borgere, der har individuel tillid til hinanden. Den sociale 
kapital og tillid i det danske samfund skabes i engageret medborgerskab i frivillige fælleskaber. Jonas fremhæver os i 
Lions for at leve op til dette, med det vi udfører og den forskel vi gør med vores indsats for at hjælper andre. 
Se endvidere vedlagt de slides, som Jonas brugte.    

 

mailto:karl@privat.dk


4.  3. min. v. Bent Dyrby. Bent gav en uddybende forklaring på sidste linje i aftenens sang (”Sne flokke 

kommer vrimlende”/Jeppe Aakjær)- ”og nu kom Kjørmes-knud”. Kjørmes=Kjøldenmisse og 

knud=midtvejs/halvejs. Det drejers sig om d.02.02., som fejres da vinteren er halvvejs, og der spise og 

drikkes af det forråd, som er på dette tidspunkt 

 

 

5. Nyt fra præsidenten herunder referat fra bestyrelsesmødet d. 01.02.  

Ole Jensen fik overrakt hædersnål for at have skaffe klubben to nye medlemmer. (Morten og Jens 

Jørn). Vi har modtaget invitation til Ry Citys 75 års jubilæum, som afholdes d.05.03. på Hotel 

Blicher. Se vedlagt indbydelse. Tilmelding til sekretæren senest d. 17.02. 

 

6.  Evaluering af Julebanko 2015 v. Karl-Erik Jørgensen. Vellykket arrangement. Afvikling af 

amerikansk lotteri kan optimeres, og der skal findes en alternativ betalingsform som f.eks. MobilPay. 

 

7. Hvordan får vi nye medlemmer i klubben? Medlemmerne opfordres til at frem- 

    komme med forslag til nye emner. Jf. referat fra bestyrelsesmødet d. 01.02. er der   

    nedsat en arbejdsudvalg, der skal udarbejde en hvervningsstrategi med henblik på en  

    mulig forenkling af godkendelsesproceduren for nye medlemmer. Infopjece 

    om klubben blev udleveret til hver enkelt af de tilstedeværende og vedlæg-  

    ges endvidere referatet. 

    Forslag til nye medlemmer: Serviceleder Gunnar Andersen, Mølleskolen  

                                                (Sponsor: Emil) 

                                                Halassistent Jens-Erik Mollerup, Ry Hallerne 

                                                (Sponsor: Richardt) 

   Eventuelle indsigelser til præsidenten senest d. 11.02.  

8. Eventuelt. Jf. bestyrelsesmødereferat fra d. 01.02. vil Karl-Erik fremsende opfordring til  

medlemmernes deltagelse i Kræftens Bekæmpelses-indsamling d. 03.04. 

 

Næste møde: 17. februar - Besøg af ulveekspert Thomas Secher, Ry og 3. minutter ved Finn Andersen. 

 
        
 

 

Med venlig hilsen 

 
 

 

 


