
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 21. februar 2018. 

 

Sted: Ry Hallerne. 

Gæst: Vinni Bruhn 

Afbud fra: Carsten, Flemming, Jan W. B., Jens, Linli, Knud Martin, Knud, Mark, Raydon, 

Richardt, Torben  

Uden afbud: Max 

 

Husk: Zonemøde den 28. februar hos os. Tilmelding til Bent senest 

den 24. 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Jens Vejmand. Kylling-spinat-lasagne og chokolademousse. 

2. Indlæg ved Vinni Bruhn 

Et superinteressant foredrag om en naturfotografs arbejde med at fange de helt rigtige 

situationer for at få nogle fantastiske billeder. Yderst ærgerligt at vi kun var 13 

tilhørere. 

3. Nyt fra præsidenten herunder optagelse af Ole Jönsson som medlem 

Desværre var Ole blevet ramt af influenza, så optagelsen udsættes til et senere møde. 

Morten fortalte om beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde (referat fra dette 

udsendes sammen med dette referat). Karl-Erik og Bent fik tildelt hædersnåle i sølv for 

at skaffe nye medlemmer i 2017. Knud Martin har til gode at få udleveret tilsvarende i 

guld. Klapsalverne for dette gjaldt også Jens’ medlemsjubilæum på 5 år. 

4. 3 minutter v/Steen 

Dette punkt blev udsat til et senere møde 

5. Nyt fra udvalgene. 

Toke fortalte om medlemsudvalgets aktiviteter 

Innovationsudvalget var ramt af forskellige former for misforståelser, som betød at det 

endnu ikke havde holdt et planlagt møde. 

6. Programudvalget om næste møder: “Kulinarisk aften” og generalforsamling  

Menuen er på plads. Bemærk at til-/afmeldingsfristen er fremrykket. Indbydelse følger. 

På klubmødet den 21. marts afholdes den ordinære generalforsamling. Punkter der 

ønskes behandlet skal sendes til Morten inden den 1. marts. (Officiel indkaldelse og 

foreløbig dagsorden udsendes sammen med dette referat) 

7. Eventuelt 

Medlemmer som ikke har et navneskilt bedes kontakte Karl-Erik. 

På tidligere møder er der rejst spørgsmål om logo på Flygtning 

Frivilliggruppens trailerpressenning. Flere medlemmer har 

været forbi og konstateret at vi har 2 logoer, men de vender 

desværre fremad, så de ikke er ret synlige, hverken under 

kørsel eller på parkeringspladsen. Kan vi få gruppen til at 

vende traileren, når den står parkeret?? 

 

 

  Venlig hilsen 

 



 


