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Referat fra klubaften og generalforsamling onsdag den 21. marts 2018. 

 

Sted: Ry Hallerne. 

Gæster: 2. VDG Inge Dinesen fra LC Vølverne Møldrup, Ole Jönsson og Ib Nielsen 

Afbud fra: Flemming, Jan W. B., Jinli, Mark, Max, Richardt, Torben 

 

 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

I sne står urt og busk i skjul, Marokkansk lammegryde med kartoffelmos og salat efterfulgt af 

lækker dessertkage til kaffen. 

3. Nyt fra Inge Dinesen. 

Inge er 2. vicedistriktsguvernør og kommer fra dameklubben LC Vølverne i Møldrup. Inge fortalte 

om sin klub og om sit arbejde i distriktsledelsen. Blandt andet om 5 fokusområder. Karl-Erik 

opfordrede til at “ensomhed” på en eller anden måde tages med i arbejdet, hvilket Inge lovede at 

tage med tilbage. 

2. Nyt fra præsidenten herunder optagelse af to nye medlemmer. 

Ole Jönsson og Ib Nielsen blev på behørig vis optaget som medlemmer, og Knud Martin, sponsor 

for dem, fik en hædersbevisning i “guld”, netop for at have skaffet flere nye medlemmer. 

 

4. Nyt fra udvalgene. Herunder om næste møde. 

● Knud Martin fortalte fra aktivitetsudvalget om endnu en succesfuld kulinarisk aften. 

● Sponsorudvalget bliver indkaldt i begyndelsen af maj med henblik på annoncer til 

motionsløbet 

● Programudvalget: Næste mødes gæst er Erling Damgaard fra Videbæk. På opfordring 

blev det besluttet at invitere ledsagere med til dette møde. Til mødet den 18. april 

kommer Ditte og Line og fortæller om deres børnehjemsprojekt i Kenya. 

5. Eventuelt 

Jan orienterede om GDPR, persondatabeskyttelsesregler, som også får betydning for Lions. 

Lovgivningen (EU) er ikke ny, men der kommer betydeligt skærpede sanktioner fra midt i maj i  år. 

Der arbejdes overordnet i Lions med reglerne, og de vil få betydning for blandt andet vores 

hjemmeside. 

 

  
 



 

Referat af ordinær generalforsamling. 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Knud Mikkelsen, som blev valgt og han konstaterede at generalforsamlingen 

var indkaldt med mere end 3 ugers varsel. 

2. Præsidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed. 

Morten aflagde sin beretning (vedhæftet som bilag). 

Morten takkede bestyrelsen for samarbejdet, med en speciel tak til  Knud Martin for indsatsen i 

bestyrelsen, som han forlader, og Karl-Erik som har skiftet rolle i klubben. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Kassereren fremlægger en oversigt over såvel klubkassen som aktivitetskassen for den 

forløbne del af klubåret til orientering. Herunder fremlægger kassereren bestyrelsens 

forslag til budget for klubbens drift i det kommende klubår til godkendelse. 

Kim uddelte og redegjorde for status (bilag). Det endelige regnskab afsluttes pr. 31. maj i henhold 

til vedtægterne. Det gav anledning til spørgsmål om, hvorfor regnskabsåret ikke følger 

kalenderåret. Finn M. kunne fortælle at man i hans gamle klub havde valgt at ændre 

regnskabsåret, og det blev foreslået at vi overvejer at gøre noget lignende. Det kræver en 

vedtægtsændring. Den nye bestyrelse må se på spørgsmålet. 

4. Bestyrelsen stiller forslag om størrelsen af kontingent, tiltrædelsesafgift, bøder samt 

bestyrelsens økonomiske dispositionsbeløb for det næste klubår. 

Som det fremgår af budgettet, regnes med uændrede satser, hvilket blev vedtaget. Dvs. årligt 

kontingent kr. 1.200, tiltrædelsesafgift kr. 150, bøde for manglende eller for sent afbud kr. 150 og 

bestyrelsens økonomiske dispositionsbeløb kr. 5.000 

5. Valg af Præsident.  

Den gamle bestyrelse indstiller og anbefaler til klubben, at vi til den kommende sæson 2018/2019 

genvælger Morten, hvilket generalforsamlingen godkendte.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer VP, S, K, CM og TT 
Den gamle bestyrelse indstiller og anbefaler til klubben, at vi til den kommende sæson 2018/2019 

vælger en ny bestyrelse med følgende bemanding: 

VP: Jørn, S: Jan B., K: Kim, CM: Bent, TT: Finn M., RP+Mentor: Karl-Erik. 

Forslaget blev vedtaget og af hensyn til “de nye” i klubben blev de forskellige forkortelser forklaret. 

Morten bemærkede at Kim fortsætter som klubkasserer, men den nyvalgte bestyrelse skal finde 

hans afløser i løbet af den kommende sæson, så Kim har mulighed for at sætte vedkommende ind i 

jobbet sidst på sæsonen. 

7. Valg af 2 revisorer. 
Bestyrelsen foreslår genvalg til Ole og Knud M., hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. 

8. Eventuelt 
● Steen bemærkede at løven er ved at blive (et) lam. Morten svarede at vi nu har valgt en ny 

tailtwister (TT), som vi venter vil medføre en opstramning. 
● Morten bemærkede at han, som det også fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, 

vil udsende et forslag (bilag) til kommende bemanding af udvalgene. Hver enkelt bedes 
overveje forslaget og fremsætte eventuelle ændringsforslag til præsidenten/bestyrelsen. 

 

  

Venlig hilsen 

 

 


