
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 klubmøde 2. maj 2018 kl. 18.30 i Ry Hallerne  

 

Forhåndsafbud fra: Ib, Jan W.B., Jens, Knud, Mark, Toke, Torben 

Uden afbud: Max 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

I østen stiger solen op. Kalveculotte, hasselbackkartofler, brun sovs og broccolisalat. 

Æble-rabarber-makronkage 

2. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 30.04. 

Overordnet henvises til referatet fra bestyrelsesmødet. Følgende blev derudover 

uddybet/nævnt/debatteret: 

- Opfordring til at deltage i årsmødet i Brædstrup. 

- Takkebrev fra Ditte. 

- Donation til transport fra Ryvang til Sølundfestival, 2.000 kr. 

- Debat om eventuel flytning af vores møder til Hotel Ry. Bestyrelsens beslutning fastholdes 

for den kommende sæson. 

- Finn M. gennemgik ideen med “Irsk aften” som nyt tiltag for klubben. Med usikkerhed om 

motionsløbets fremtid er det nu vi skal have et nyt initiativ klar. Også selvom motionsløbet 

kan fortsætte vil det passe fint med et vinter-/forårsarrangement. Efterfølgende debat 

havde især fokus på økonomien og mængden af arbejde. Den udsendte arbejdsbeskrivelse 

er ikke udtryk for at alle skal være aktive hele dagen. Finn har ca. 10 års erfaring med dette 

arrangement fra Hadsten, hvor det giver ca. 40.000 i overskud pr. gang med mellem 250 og 

300 solgte billetter. Med 150 solgte billetter vil det give overskud.  

Konklusionen blev at Finn udarbejder et mere detaljeret budgetforslag både ved 

gennemførelse og ved eventuel aflysning. Da et eventuelt underskud skal dækkes af os selv, 

skal alle medlemmer have mulighed for at tage stilling til forslaget, som sættes på 

dagsordenen til næste møde for endelig beslutning. Budgettet udsendes til alle i god tid 

inden mødet. 

3. Gruppediskussion om det kommende klubprogram og mødeformen 

Morten indledte med at nævne at han selv træder ud af programudvalget for næste sæson, det 

er derfor Jørn, der har ansvaret for det videre arbejde i programudvalget med at tilrettelægge 

næste klubårs indhold og form. I forvejen var Mortens oplæg til diskussion udsendt. 

Efterfølgende blev der i 4 grupper diskuteret input til programudvalget ud fra Mortens oplæg og 

Knud Martins forslag til mødekalender. 

Efter gruppearbejdet var der fremlæggelse i plenum og overdragelse af materialet til Jørn. De 

fremlagte forslag samles og udsendes separat. 

4. Nyt fra udvalgene 

Knud Martin varslede indkaldelse af Jule- og gågadebankoudvalget i forbindelse med næste 

klubmøde med henblik på planlægning af det kommende gågadebanko den 21. juli. 

5. Programudvalget om næste møde 

Næste mødes gæst er Lars With som vil fortælle om sit politiarbejde, men også om 

udstationering i forbindelse med balkankrisen. Om det sidste kan man forberede sig ved at se 

filmen “The Whistleblower” 

6. Eventuelt 

- Igen igen. Efterlysning af veste. Vores “silkeveste” bliver foræret til LCH og vi vil supplere 

beholdningen af de gule “trafikveste”. Finn M. fremviste den løsning de havde haft i 

Hadsten, en vindtæt jakke med diskret logo. 

- Som det fremgår af bestyrelsesmødereferatet, er der oprettet et reservationsark (separat 

faneblad på til-/frameldingskalenderen) for privat lån af klubbens service til 48 personer. 

Programudvalget sørger for at reservere til klubarrangementer!! 
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 Næste møde onsdag den 16.05.2018 

 

  
 

  

  

Venlig hilsen 
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