
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 
  

Dagsorden til klubmøde 5. september 2018 kl. 18.30 i Ry Hallerne  

 

Gæst: Erik Simonsen 

Forhåndsafbud fra: Bent, Finn A. Jens, Jinli, Kim, Knud Martin, Knud, Mark, Torben, Richardt, Jan W. B. 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 
Det haver så nyligen regnet. Kyllingebryst, stegte kartofler, salat, kaffe og chokoladekage. 

2. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 03.09. 
Referat fra bestyrelsesmødet er medsendt. 
Desuden kunne Morten oplyse at Ry hallerne er godt i gang med at indrette et nyt mødelokale, som vi kan bruge fremover. 

3. Præsidentens målsætning for den nye sæson 
Målsætningen er vedhæftet 

4. Præsentation af vores forhåbentlig nye klubmedlem, Erik Simonsen 
Vognmand, der har været medlem af Lions i Malling i ca. 8 år, inden han flyttede til Ry for et år siden. Erik vil indtræde som 
medlem efter nytår, hvor han får mulighed for at deltage i møder om onsdagen. I mellemtiden kan han hjælpe ved vores 
arrangementer. 

5. Evaluering af sommerens gågadebankospil  
Knud Martin har holdt møde med Lone fra Luna for at evaluere, og han har udarbejdet en drejebog til brug ved næste års 
gagadebanko.. 
Det blev diskuteret, hvordan vores nedtagning/oprydning kan ske uden at signalere “lukning af festen” 

6. Evaluering af Lions Kildebjerg-Ry løbet 
Bestyrelsens evaluering fremgår af bestyrelsesmødereferatet. Herefter fremkom der forslag til fremtidig afvikling med henblik 
på at få flere deltagere:  

● bedre præmier 
● tilføj ekstremløb (kræver muligvis forsikring??) 
● stafetløb med firma-, familie- skoleklassehold (pris for tidstagning??) 
● ændret markedsføring, spørg nogle af de professionelle løbere. 
● mere folkefest end kapløb for at tilgodese sponsorerne 
● inddrag Skanderborg Sundhedsteam, kræver dog flytning til anden ugedag end torsdag! 
● aktivér nabopåvirkning, ikke nok med de sociale medier 

Endelig beslutning tages ikke nu, den afventer også møde mellemKim og Kildebjerg Ry. 

7. Gennemgang af programmet for den nye sæson 
Jørn gennemgik programmet i henhold til den omdelte folder. Stor tilfredshed og ros til arbejdet. Emner til “egenaften” er 
velkomne, ligesom frivillige til “3 minutter” efterlyses. Send forslag til Jørn! Morten meldte sig til 3 minutters-indlæg ved det 
kommende møde. 
Finn M. fortalte om sine tanker med varetagelsen af Tail Twister-rollen. På grund af Torbens orlov har den ikke været 
håndhævet i den forgangne sæson. Finn vil lægge vægt på en opstramning af mødedisciplin og indføre en afslutning på alle 
klubmøder med (uretfærdig) uddeling af bøder. 

8. Eventuelt 
● Forespørgsel om en fælles mailingliste. Lions Office har på forsiden et punkt der hedder “Mail til alle” som giver 

mulighed for at sende besked til alle klubbens medlemmer. 
● Generelt er der ønske om at vi på et kommende møde får en kort introduktion til brug af Lions Office. 
● Som det også fremgår af bestyrelsesmødereferatet, har vi behov for at finde nye lagerlokaler til vores udstyr. Der er 

behov for et tørt og frostfrit rum på ca. 50 m2  

 Næste møde onsdag den 19.09.2018 
 

  

  

  

Venlig hilsen 

 

 


