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DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 7 
 
Jan Bardino, klubsekretær 
Silkeborgvej 27, 8680 Ry.  
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Referat fra klubmøde 19. september 2018 kl. 18.30 i Ry Hallerne  

 

Gæst: Jørgen Axelsen 
Forhåndsafbud fra: Richardt, Jan W. B., Knud, Niels, Torben, Mark, Finn A., Ib, Jens Jørn, Toke 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 
Marken er mejet, græsk farsbrød med flødekartofler, bønner og gulerodssalat, efterfulgt af kaffe og kage. 

4. Jørgen Axelsen: Biolog i Vestafrika - en uhøjtidelig beretning om natur, landbrug, kultur og religion i 
nogle af verdens fattigste lande 
En spændende beretning om 2 af Jørgen Axelsens projekter i landene lige syd for Sahara, om bekæmpelse af 
dels græshopper dels  frugtfluer. Målet er at skabe mulighed for at befolkningen har noget at leve af, så de 
undlader at blive flygtninge der søger andre steder hen. 

2. Nyt fra præsidenten 
● Omtale af artikel fra vores motionsløb i det nyeste nummer af Lion (det trykte medlemsblad) 
● Online Nyhedsbrev Lions 106B kan nu læses her. Der havde været it-problemer for Lions Office. 
● Vores hjemmeside trænger til en opdatering, fx af donationslisten 
● Emner til VDG efterlyses 

3. 3 minutter ved Morten 
Oplæsning af en sprogklumme fra Midtjyllands Avis: “Propre damer” 

5. Nyt fra udvalgene 
● Medlemsudvalget 

Der sættes gang i aktiviteter for at skaffe nye medlemmer. Send evt. forslag til Toke. 
● Medlemsaktivitetsudvalget 

Udvalget mødes umiddelbart efter klubmødet. Nytårskur og kulinarisk aften er næsten på plads. Forslag til 
aktivitet og/eller lokalitet for jule- og sommerafslutning sendes til Knud Martin 

● Julebankoudvalget 
Udvalget vil blive indkaldt i løbet af en måned 

● Sponsorudvalget 
Udvalget har holdt møde umiddelbart inden klubmødet. Arbejdet med at skaffe annoncører og præmier til 
årets julebanko, er gået i gang. I første omgang kontaktes de “store” sponsorer. I forhold til tidligere 
mangler vi nogle hovedpræmier i stedet for pc’er og tablets. Gode forslag sendes til Knud Martin, vi kan 
evt. betale (lidt) for præmierne. Annoncerne til vores indstik skal være klar inden 2. november 

● Irsk aften-udvalget 
Udvalget har holdt første møde. Musikken er på plads. Aftale med Ry Hallerne og levering af mad ventes 
indgået i den kommende uge. Billetter skal være klar til salg i løbet af november, så de kan bruges som 
julegaver. 
På grund af arbejdspres, ønsker Bent at udtræde af udvalget. Interesserede kan henvende sig til Finn M. 

6. Eventuelt 
● Emner til “egenaften” 

Et supplerende emne til den 21. november, hvor planen for afvikling af julebanko skal aftales, efterlyses. 
Skriv eller ring til Jørn med forslag.  

● Ansvarlig for “3 minutter” til kommende møder 
I efterårssæsonen har vi 3  møder med dette punkt. Jørn og Finn M. meldte sig. Frivillige til det sidste og 
de 7 i foråret efterlyses. Skriv eller ring til Jan B. med forslag. 

● Anvendelse af overskud fra gågadebanko 
Karl-Erik præsenterede planen om at indkøbe nogle legeredskaber til de yngste børn til Stationstorvet, for 
de 20.000 vi har (10.000 fra sidste år og 10.000 fra i år), samt en pulje på 20.000 som andre har givet 
tilsagn om. Lige nu er kandidaterne: et legehus, et “vippedyr”, en vippe og en sansegynge. Klubben sagde 
god for at Karl-Erik kan gå videre med planerne, da de falder inden for rammerne af en tidligere 
klubbeslutning. 
 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=41e636aa7c&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1611154526859545852&ser=1


 Næste møde onsdag den 03.10.2018 afholdes på Skovgården i Them med ledsager, hvis man ønsker det. 
Vi satser på at aftale fælleskørsel fra Superbrugsen kl. 18. Tilmeldingsfristen forventes fremrykket af 
hensyn til maden, men man kan allerede nu til- eller framelde i kalenderen her! Kontakt Jan B. i tilfælde af 
problemer med at finde og/eller ændre i kalenderen. 
 

 Tail Twisters afslutning af mødet (nyt punkt på standarddagsordenen for vores møder!) 
TT, Finn M., havde lige haft fødselsdag og kunne endvidere konstatere at alle havde husket Lions-nålen, 
derfor blev der, rent undtagelsesvis, ikke uddelt TT-bøder. 

 

 

  

  

Venlig hilsen 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10GT2Vpoh8cAx4E2tfc1mNA81l_xB3Vy_u3QdRVk-5Ng/edit?usp=sharing

