
Lions Club Ry 
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 7 
 
Jan Bardino, klubsekretær 
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Referat fra klubaften onsdag den 4. april 2018. 

 

Sted: Ry Hallerne. 

Gæster: Erling Damgaard, Johanne Damgaard, Ida jensen, Jonna Pedersen 

Afbud fra: Bent, Finn A., Flemming, Ib, Jan W. B., Knud, Mark, Ole Jö, Raydon, Richardt, Torben 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Nu går våren gennem Nyhavn. Honningmarineret skinke, flødekartofler og salat, efterfulgt af 

kaffe med lagkage 

2. Indlæg ved Erling Damgaard 

Erling fortalte, lidt lavmælt, om sin karriere, og mere engageret om tilblivelsen af Vestjyllands 

Kunstpavillon og Arne Haugen Sørensen Museum. 

3. Nyt fra præsidenten 

● Opfordring til at deltage i distriktsmøde den 21/4 i Arden og/eller årsmøde den 2/6 i 

Brædstrup. Se omtale i B-nyt 

● Bestyrelsen har foreslået støtte til Gl. Turisten og Sclerosehospitalet. Enten 8.000 for to 

sejlture eller 5.000 for en tur. Godkendt. 

● Vi har fået tak fra Indien 

● Bestyrelsen har givet afslag på ansøgning rejsestøtte til en fra Grønland 

● Bestyrelsen har bevilget kr. 3.000 til buskørsel i forbindelse med “De grå synger” på Sølund. 

Karl-Erik undersøger om vi kan blive eksponeret på Sølunds hjemmeside 

● Som oplæg til det kommende Programudvalg vil mødet den 2. maj blive afsat til 

gennemgang og diskussion af programmet for næste sæson 

4. Diskussion: Skal kulinarisk aften afvikles på en anden måde? 

Som input til det kommende Medlemsaktivitetsudvalget var der ønsker om kommentarer til 

kulinarisk aften. I flæng blev følgende nævnt: evt. fredag i stedet for onsdag, afholdelse hos 

Kvickly, Weber tilbyder grillkonkurrence, ideen med selv at lave maden skal fastholdes. 

5. Beslutning om størrelsen af støtte til Dittes børnehjemsbyggeri.  

Bestyrelsen har behandlet og valgt at anbefale støtte til en ansøgning, uden at sætte beløb på, 

idet det er en klubbeslutning som skal træffes i forbindelse med at Ditte er gæst ved næste 

møde. Vi må spørge kritisk ind til projektet og derfra beslutte støttens størrelse. Beløbet skal 

gives på betingelse af at byggeprojektet kan gennemføres, dvs. økonomien skal være sikret. 

 

Emnet gav anledning til en mere generel diskussion om vores støtte, især til projekter i 

udlandet.  

- Vi kan eventuelt være behjælpelige med at søge støtte på højere niveau i Lions. 

Eksempelvis findes der et katalog over støtteemner, hvori vi kan få projekter optaget. 

- Vi støtter kun når der er en lokal tilknytning 

- Når vi er gået ind i et projekt, må vi også fortsætte støtten så længe vi tror på ideen 

- Da vi gerne vil have presseomtale når vi støtter, er det svært at samarbejde med 

naboklubber som også ønsker eksponering i de samme medier 

6. Udvalgsposter i næste sæson 

Morten har udarbejdet et revideret forslag (bilag) til næste sæsons udvalgsbemanding  

7. Eventuelt 

Ole havde et forslag til oplægsholder. Det overgives til programudvalget 

  

Venlig hilsen 

 

 


