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Referat fra klubmøde den 18. november 2015
Dato: Onsdag den 18, november 2015 -  kl. 18.30
Sted: Hotel Blicher

Gæster: Turistchef Marianne Purup
Afbud fra: Poul Handberg (orlov), Jens Jørn Kristensen, Mark Dam, Jan W. Bjerregaard, Knud 

Mikkelsen, Ole Jensen, Jinli Li.

                                                               Referat

1. Velkomst og Sang. Det var så premiere på Hotel Blicher i helt andre omgivelser. Vi sang . ”Jeg bærer 
med smil min byrde”. Vi betragtede ikke skiftet som en byrde!  

2. Spisning. Maden var også anderledes, men forandring fryder. Frikadeller med tilbehør.

3. Turisme i Ry og omegn.

Aftenens gæst Turistchef Marianne Purup, der er uddannet journalist, fortalte, at der på 
årsbasis er 130.000 overnattende gæster i Skanderborg/Ry området, hvoraf 15 % er 
primært fra Tyskland, Holland og England.
Der er et godt og stigende samarbejde med VisitSilkeborg, hvilet også er essentielt 
specielt omkring fyrtårnet Himmelbjerget.
Aktiviteter på Himmelbjerget er blev væsentlig udbygget specielt omkring 
sommeraktiviteter også for børn og med det nye initiativ med aftenfællessang, hvor Max 
er en af hovedkræfterne.
Den digitale udvikling præger arbejdet i Visit Skanderborg, hvilket bl.a. er synlig med de 
nye digitale informationstavler ved byernes indfaldsveje.
Det var et meget indspirende indlæg Marianne Purup kom med.
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4. 3 minutter ved Flemming J. Skjødt. Flemming fortalt om hans baggrund for at være ansat aom 
driftschef på Ry Varmeværk samt de nye initiativer der bliver gjort for at udvikle værket med energi- og 
miljørigtige løsninger. Varmeværket dækker 95-98% af opvarmningen i Ry og forsynerne nu også 
Fiirgårde. Varmeværket er blandt de 10 % biligste værker i landet

5. Nyt fra præsidenten. Præsidenten fremhævede og roste forrige mødes besøg på Skejby Sygehus. 
Endvidere omtalte han, at der i samarbejde med LC Himmelbjerget er en ny folder på vej vedr. 
medlemshvervning.

6. Status og opgaver ved Julebanko i Ry Hallerne søndag den 22. november. Karl-Erik gennemgik 
arbejdsplanen for arrangementets afvikling. Forberedelserne er næsten på plads, og der er solgt 
avisannoncer for ca. 50.000 kr.

7. Orientering om fremtidig procedure ved afbud til møderne.  Jens Kofod gennemgik og fremviste, 
hvorledes afbud til møderne fremover skal foretages af medlemmerne. På klubbens hjemmeside: 
www.lions-ry.dk kan det enkelt medlem logge sig ind med brugernavnet, som er dine initialer. F.eks. 
Bent Dyrby – BD. Password er ens for alle nemlig Rys postnummer ”8680”. Når man kommer dertil, er
der under forklaringen under tidsfrister for afbud anført ”her”, som ved aktivering giver adgang til 
klubbens mødekalender. Her kan man framelde ved at udskift ”1” tallet med ”0”, såfremt man melder 
afbud. Såfremt arrangementerne er med ægtefæller/ledsager, skal vedkommende tilmeldes,ved at der 
anføres ”2” ud for sit navn. Sekretær og hjemmesideansvarlig er altid til rådighed for hjælp.

8. Eventuelt. Richardt bad om frivillig hjælp til juletræstænding den 29. november kl. 15 – 17 med 
mødested ved bådhavnen. Karl-Erik, Knud Martin, Steen, Flemming Juul, Bent, Morten og Raydon 
deltager.

9. Næste møder: Julebanko d. 22.11. Juleafslutning d. 02.12. og Nytårsmatinè torsdag den 7. januar.

       

Med venlig hilsen
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