
Præsidentens Målsætning for Lions Club Ry – sæson 2018/2019. 

 

I det nye klubår har jeg valgt, at fortsætte mine 3 hovedpunkter fra sidste 

sæson, nemlig:      Fremsyn - Synlighed - Fællesskab    

                               

Fremsyn: 

Vi tjener gode pengebeløb på vores forskellige arrangementer. Det gør, at 

vi fortsat kan uddele donationer til både de af os udvalgte internationale/ 

nationale og til lokale sociale og humanitære formål. 

Det er vigtigt for os, at sende klare signaler til vores mange sponsorer, at 

vi vægter fortsat, at bruge mange af de tjente penge her i vores nærområ-

de. Vi tror på, at disse lokale donationer som vi støtter, vil gøre, at vi fort-

sat vil blive ved med at modtage beløb fra de mange sponsorer, som bak-

ker op om os.  

Samtidig skal vi lave opfølgninger på de donationer, som vi bevilger, så 

vi i klubben har sikkerhed for, at pengene bliver brugt til det, som vi for-

ventet og det der er aftalt med modtagerne. 

Vi skal i det nye klubår forsat i klubben arbejde på nye indtjeningsmulig-

heder, få nye ideer, have nye tiltag klar til udførelse. Nye ideer kan even-

tuelt hentes ved, at høre hvad der laves af aktiviteter i andre Lionsklubber 

eller andre klubber. Selv om vi i klubben har en innovationsudvalg, skal 

alle klubbens medlemmer selvfølgelig til enhver tid have mulighed for at 

komme frem med nye ideer, som kan inspirerer os alle til at lave noget 

nyt. 

Der skal i klubben altid være plads til nytænkning og gode ideer. 

 

Synlighed: 

Lions Club Ry er en kendt organisation i vores nærområde. Vi er dem 

med de gule veste, dem der altid stiller op når der skal hjælpes til i byen, 

dem der er gode til at samle penge ind og bruge dem lokalt. 

Vi skal fortsat til stadighed være synlige i det offentlige rum. Vi skal sig-

nalerer åbenhed omkring klubben ude i byen og når vi har mulighed for 

det, vise vores stolthed ved at være med i Lions, og derved gøre en for-

skel.  

Vi skal også altid huske, at opretholde en bred sponsorkontakt, holde den 

gode kontakt til andre foreninger i byen og de personer der altid stå klar 

til at hjælpe os ved vores store arrangementer. Vi skal fortsætte det gode 

samarbejde vi har med LCH og meget vigtig er det også, at holder fast i 



den gode kontakt vi har til vores lokalpresse og i vores Lions zone & Li-

ons distrikt. 

 

Fælleskab: 

Vi skal forsat dyrke vores fællesskab i klubben og holde godt fast i den. 

Vi har et godt kammeratskab med rummelighed. Vi skal have respekt for 

hinanden, accepterer, at vi har vores forskelligheder. 

Vi har en blandet alderssammensætning, som giver en god balance og en 

velfungerende klub.  

 

 

Vi skal alle i klubben, arbejde for at der kommer nye medlemmer til og 

ind i vores Lions klub. Det er vigtigt, for en fortsat udviklende klubfor-

løb, at vi til stadighed får tilført nye medlemmer. 

 

Jeg ser frem til klubarbejdet i den kommende sæson. 

 

Præsident i Lions Club Ry i sæson 2018/2019 - Morten Lyngsø 


