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Præsidentens beretning for Lions Ry i klubåret 2017-2018: 
 

Min beretning for dette klubår tager udgangspunkt i det ordsprog, som jeg sluttede min 

tale om mine målsætninger for denne sæson af med, nemlig følgende: 

 

Livet handler om at leve i nutiden, glæde sig til fremtiden og lære af fortiden. 

 

Vi starter med nutiden: 

Vi har holdt godt fast i vores 3 store arrangementer, nemlig de 2 x bankospil og 1 x 

motionsløb. 

Vi tilpasser løbende vores projekter, hvilket vi fortsat vil arbejde med, dels i de 

relevante udvalg dels i bestyrelsen, så vi hele tiden har styr på bl.a. tidsforbruget og 

overskuddet på vores 3 valgte arrangementer. Vi skal dog fremadrettet stadigvæk se på, 

om vi kan tilføre nye aktiviteter ind i vores nuværende projekter. 

 

Vores største arrangement i klubben er hele Ry & omegnens Julebankospil som 

glædeligt bliver større og større. Aldrig har vi haft så mange sponsorer som støtter os 

med store og gode bidrag. Generationsskiftet blandt deltagerne er ved at slå igennem, 

hvilket kan aflæses i den bredere og yngre sammensætning af gæster. Ligeledes kan vi 

nu se, at vores gæster kommer længere og længere væk fra Ry, men det bedste er 

selvfølgelig at vores arbejde udmønter sig i, at vi får en større indtjening og derved 

bedre økonomi til, at vi både kan opretholde de igangværende donationer, men også kan 

yde til nye og flere ansøgninger, både lokalt og nationalt. 

 

Vores sommerbankospil som vi afvikler i ferietiden i samarbejde med Ry City blev 

også i denne sæson afholdt på Bytorvet - selvfølgelig i fint sommervejr - og igen med 

stor hjælp af LCH. Uden deres hjælp og tilstedeværelse ville arrangementet være 

væsentligt sværere for os at gennemføre, dejligt at vi kan hjælpe hinanden klubberne 

imellem. Sommerbankospillet gav et overskud nogenlunde som sidste år, et overskud 

som efter aftale blev doneret til Ry City til brug ved byfornyelse i City. 

 

Vedrørende vores Kildebjergsmotionsløb 2018, som vi plejer at afvikle sidst i maj 

måned, tog vi en klubbeslutning i februar om at rykke det til august måned i stedet, 

hvilket skete på grund af en datomæssig konflikt med Ry Outdoors store nye 

løbsplaner! 

Vi vil ikke i Lions Ry udadtil fremstå som værende den part, der stiller sig på tværs af 

andres pludseligt ændrede planer, som ellers i den grad konflikter en uskreven 

regel/aftale, om at man ikke går ind og sætter sig på andre klubbers allerede fastlagte 

arrangementsdatoer. Derfor rykker vi vores løb og viser herved, dels over for Ry 

Outdoor, dels over for hele Ry og vores sponsorer, overskud og samarbejdsvilje. Vi må 

så se hvordan Ry og vores løbegæster reagerer herpå. Hvis vores flytning af 

motionsløbet kikser i år og vi ikke kommer til at tjene penge på projektet, har 

bestyrelsen talt om, at vi højst sandsynligt lukker løbet ned! 
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Os i fremtiden: 

Vi har i klubben nedsat et helt nyt og spændende innovationsudvalg. Et udvalg som vi i 

bestyrelsen forventer os rigtig meget af. Vi skal gerne i det kommende klubår, have 

søsat nye tiltag i klubben. Vi er nødt til at have ideer/projekter klar i vores idebank, så 

vi kan gå ind og erstatte f.eks. motionsløbet med et eller flere nye arrangementer. Vi vil 

i bestyrelsen arbejde på, at finde nye samarbejdspartnere, som vil være med til at lave 

nogle større foredrag/koncerter med udgangspunkt i, at vi har ideerne og 

arbejdshænderne, og partnerne har økonomien til disse projekter.  

 

Vi har også i bestyrelsen en stor forventning til at vores rekrutterings-/medlemsudvalg, 

forhåbentlig vil fremkomme med nye tiltag, som kan bringe vores medlemsstyrke op på 

eller over 30 medlemmer i den nye sæson, hvilket burde være en overkommelig opgave 

for os som klub!  

Vi har desværre måttet sige farvel til 4 medlemmer i denne sæson, udmeldt er Tommy 

Danielsson, Kim V. Petersen, Flemming Skjødt og Emil Larsen. Men vi har heldigvis 

også fået fyldt hullerne op igen efter dem gik med nye folk, indmeldt er: Niels 

Freudendahl, Finn Madsen, Ole Jönsson og Ib Nielsen. 

 

I øvrigt skal der fra præsidenten lyde en stor tak for det gode klubmiljø, vi har og for 

vores gode evne til at samarbejde, også når vi er presset ved afvikling af de 3 store 

arrangementer – aldrig sure miner – Dejligt. 

Som nævnt tidligere har vi, i kraft af overskud på vores arrangementer og gode penge i 

banken, formået at opretholde de langtidsdonationer vi har tegnet, nemlig til 

Mælkebøtten i Grønland & Ma-Nikatan i Indien. Der udover har vi doneret til en 

Skolebrønd i Afghanistan og naturligvis også til lokale projekter: Flygtninge 

Frivilliggruppen, Gl. Turisten/Sclerosehospitalet og så rekord i udlevering af 

julehjælpspakker.  

 

Vi laver nu en udskiftning i den nuværende bestyrelse, som betyder at Knud Martin og 

Torben træder ud. Tak til jer begge for et godt samarbejde og særligt til dig Knud 

Martin. Som forholdsvis nyt bestyrelsesmedlem har jeg haft stor glæde af din hjælp og 

erfaring. Så må vi se, om præsidenten kan stå på egne ben fremover! Heldigvis har vi i 

Jan fået en ny klubsekretær som har helt styr på ”butikken”  – men mange tak for din 

støtte og nu får du mere tid til at pleje vores sponsorer.  

Jeg vil også sige tak til vores super PR-mand Karl-Erik, med hvem jeg ofte har en god 

mentorsnak. Altid har du den gode kontakt til dels andre foreninger i byen, dels til 

pressen og sørger for, at vi er synlige i de lokale aviser.  

 

Lidt fra fortiden: 

Vi har igennem mange år været en del af klublivet i Ry & omegn, har altid formået at 

være til stede, være synlige i bylivet, altid været en klub, som har støttet det sociale og 

humanitære både nationalt, men i høj grad også lokalt. 
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Denne vigtige synlighed skal vi også fremover sørge for at dyrke og blive ved med at 

være ”dem der med de gule veste”, der meget gerne vil hjælpe til, hvor det er 

nødvendigt. 

 

På den måde fik jeg vist rundet de 3 punkter: Fremsyn, Synlighed, Fællesskab - som var 

mine målsætninger for denne sæson. 

  

Foråret er snart på vej. Denne sæson kører mod slutningen, men heldigvis kommer der 

en ny, spændende Lions-sæson igen efter en dejlig sommer, en sæson med mange nye 

gæster til vores kommende klubaftener. 

 

Tak til jer alle for denne her sæson 2017/2018. 

 

Morten Lyngsø, Præsident i Lions Ry. 

 

d. 21.03.2018 

   

 

 

 


