
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 xx 2018. 

 

Sted: Ry Hallerne. 

Gæster: Henrik og Marius Køhler, Kurt Overbye og Ole Jønsson 

Afbud fra: Carsten, Finn M., Jan W. B., Knud, Mark, Niels, Richardt, Steen, Torben 

Uden afbud: Jens Jørn 

 

 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Sneflokke kommer vrimlende. 

Pandestegte fiskefileter, kartofler, broccoli, salat og persillesovs. Dessert: appelsinfromage 

2. Gæsteindlæg 

Henrik Køhler og sønnen Marius fortalte og viste billeder fra rejser i Draculas land og fra et 

besøg i et projekt i Bulgarien, hvor man forsøger at få romaerne tilpasset “normal” 

civilisation. 

 

 

3. 3. minutter v/ Karl-Erik 

Kort om forsikringsdækning i forbindelse med Lionsarrangementer, især opmærksomhed på 

manglende dækning når man er over 70 år. I B-Nyt kan man læse mere her: 

http://lions-b.client2.mailmailmail.net/link.php?M=XX40606073&N=XX232085&L=XX878441&F=H 

Det egentlige indlæg handlede om venlighed og hjælpsomhed rundt om i verden 

4. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmøde afholdt d. 29.01.18 

Referat er udsendt. Efter mødet har Morten modtaget nyt fra Kenya med lovning på 

yderligere billeder og status. Man kan læse om Make Them Smile Kenya på projektets 

hjemmeside: http://makethemsmilekenya.org/ 

Dato for Gågadebanko er 21/7!! 

5. Beslutning om flytning af motionsløbet 

Det er hermed besluttet at vi flytter vores motionsløb til den 16/8 for ikke at skulle 

konkurrere med Ry Outdoor. Karl-Erik skriver en artikel og vi får datoen kommunikeret, fx i 

Skanderborg Kommunes aktivitetskalender. 

http://lions-b.client2.mailmailmail.net/link.php?M=XX40606073&N=XX232085&L=XX878441&F=H
http://makethemsmilekenya.org/


7. Nyt fra zoneformanden 

Overskrifter fra Kurt Overbye, primært henvisninger til B-Nyt fra februar, som er sendt 

til alle på mail: 

● 28/2 Zonemøde hos os 

● En vicezoneformand efterlyses 

● LC Hammel forsøges reddet 

● Besøg fra Australien. privat indkvartering efterlyses, ca. 1 uge i perioden 

8/4-5/5. 

https://www.lionsoffice.dk/Maildokumenter/18feb_B-NYT_OperationFriendshipvaertsfamiliersoeges.pdf 

● vær med til at præge fremtiden i Lions, zonen kan sende 1-2 personer 

● Ny mentorordning: 

http://lions-b.client2.mailmailmail.net/link.php?M=XX40606073&N=XX232085&L=XX878429&F=H 

● Fremover vil al kommunikation til klubberne komme via B-Nyt 

6. Nyt fra udvalgene. 

● Aktivitetsudvalget har menuen klar til “Kulinarisk aften”. Indbydelse følger. 

Bemærk at til- og afmelding er rykket frem til den 4. marts. 

● Medlemsudvalget holder møde umiddelbart efter klubmødet 

● Innovationsudvalget har gjort et par forsøg på at mødes. Nyt forsøg snarest 

8. Programudvalget om næste mødes gæst: Vinni Bruhn 

Næste møde finder sted den 21. februar. Gæst er natur- og dyrefotograf Vinni Bruhn. 

Næste bestyrelsesmøde er rykket frem til den 19. februar, forslag til 

behandling sendes til Morten senest den 12.!! 

9. Eventuelt 

● Knud Martin viste et eksempel på en jakke som vi kan indkøbe til kommende 

udendørsarrangementer i stedet for de gule veste. Bestyrelsen træffer beslutning 

på næste møde 

● Finn M. har sendt invitation til musikarrangement i Hadsten, som eksempel på en 

ny type aktivitet vi kan tage op 

● Toke rejste igen tvivl om vi har logo på den pressenning vi har doneret til 

Flygtninge Frivilliggruppen. Det undersøges. 

 

  
 

 

 
 

 

  

Venlig hilsen 
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