
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 7. november 2018 kl. 18.30 i Ry Hallerne  
 

 

Gæster: Advokat Hanne Fabricius-Haunstrup, VDG2 Kurt Overbye, ZF Thorsten Brix 

Afbud fra: Jan W.B., Mark, Richardt, Torben, Jens Jørn, Linli, Knud 

Uden afbud: Max 

 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

“Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. Oksesteg, bagt kartoffel, sovs og salat. Kaffe med 

Sarah Bernhardt. 

2. Gæsteindlæg ved Advokat Hanne Fabricius-Haunstrup 

Spændende indlæg med vægt på vigtigheden i at samboende, såvel ugifte som gifte, sikrer 

hinanden bedst muligt når den ene dør, ved at få udarbejdet et testamente. Lovgivningen blev 

sidste år udvidet med begrebet “fremtidsfuldmagt”, til brug hvis den ene part bliver ude af stand til 

at handle fornuftigt, fx bliver dement. 

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 05.11.2018 

- Se referatet fra bestyrelsesmødet! 

- God ide at læse B-nyt 

- Bestyrelsen har besluttet at vi afvikler motionsløb 2019 om onsdagen to uger før pinse, dvs. 22. 

maj. 

- Irsk aften bliver annonceret nu (Ry Ugeavis i denne uge), den afholdes den 9. marts 2019 

- Lions har givet katastrofehjælp til Indonesien. Unicef DK har takket for hjælpen. 

4. Nyt fra distrikt og zone ved Kurt Overbye og Thorsten Brix 

Kurt Overbye indledte med en gennemgang af hvad der rører sig i de øvre lag i Lions. 

● Budskabet fra Guvernøren: “Vi er til for jer”, med opfordring til at trække på ledelsen 

● Ny verdenspræsident: Giv flere donationer, start nye aktiviteter og skaf flere nye medlemmer. 

● Man er i gang med en kritisk gennemgang af organisationsstrukturen med henblik på optimering 

og oprydning. 

● Vedtægter for Lions DK er meget omfattende og kræver en oprydning, med tilpasning til danske 

forhold i stedet for amerikanske! 

● Der er 10 klubber i zonen. Hammel er ude, men man overvejer en videreførelse med en ændret 

klubform, i stedet for at nedlægge klubben. 

● Generelt er klubformen “gammeldags” og ændringer er nødvendige for at tiltrække nye (yngre) 

medlemmer 

● Lions er her fordi der er behov for vores hjælp! 

● Ledelsen efterlyser input til at gøre midtvejsmøderne mere attratktive, så flere klubber vil 

deltage. 

● Der er (endelig) kommet et første bud på en ny it-platform. (Alle medlemmer har modtaget en 

mail med reklame for platformen) 

Thorsten Brix fulgte op: 

● Den netop omtalte platform er “umulig” at bruge, fx skal alle medlemmer og klubber anvende 

det internationale medlems-/klubnummer. 

● Positivt zonemøde. Fremhævede Them som havde haft medlemsfremgang fra 10 til 14. 

● Vi mangler en vicezoneformand for 2021. Interesserede er mere end velkomne til at melde sig 

5. Godkendelse af donation i forbindelse med klubbens jubilæum 

Beklageligvis havde vi ikke haft denne donation til klubbens godkendelse umiddelbart efter 

sommerferien, som bestyrelsen havde aftalt i slutningen af forrige klubår. 

Morten indledte med at ridse historikken op: Oprindelig havde vi spurgt plejehjemmet Ryvangs 

brugerråd, om vi kunne være behjælpelige med en donation til en ny bus, da den gamle skulle 

skiftes. Men man havde lige arvet penge til en bus, så det havde ikke interesse. I stedet 

forespurgte de om vi kunne være med til at forære et flygel til det nye Fællesskabets Hus, og da 



indvielsen stort set falder sammen med vores 50 års jubilæum, besluttede bestyrelsen at vi ville 

arbejde med sådan en donation. På grund af størrelsen kræver det godkendelse på klubmøde.  

Der blev udtrykt betænkelighed ved om det vil blive brugt, og spurgt til vedligeholdelse. Da det er 

et ønske fra brugerne, må vi gå ud fra at de mener at der er et behov. Endvidere kan vi være med 

til at starte nye, efterspurgte, aktiviteter op lokalt i form af fællessang, og evt. deciderede 

koncertarrangementer. Med hensyn til vedligeholdelse, er det en forudsætning for donationen at 

Ryvang forpligter sig til at afholde denne udgift. 

Forslaget er hermed behandlet og godkendt.  

Det videre arbejde omfatter at rummet skal bedømmes af eksperter, inden endelig beslutning om 

et instrument. Den økonomiske ramme er op til kr. 100.000 

6. Nyt fra udvalgene 

Medlemsaktivitetsudvalget: Ry City sørger for at julemanden kommer til Ry den 18. november 

kl. 15, i den forbindelse vil de gerne have hjælp fra os. Der er brug for 5-6 hjælpere. Bent, Morten 

Karl-Erik og Knud Martin har meldt sig. Vi skulle gerne finde 2 mere. Kontakt Knud Martin direkte, 

hvis du kan hjælpe. 

Julebankoudvalget: Kort status og introduktion til den egentlige planlægning som gennemgås på 

næste klubmøde 

Julehjælpsudvalget: De første ansøgninger er modtaget. Forhandling om levering og pakning 

med SuperBrugsen og Dagli’Brugsen. Det tyder på at vi for ca. 30 kr. mere end sidste år pr. pakke, 

kan få leverandøren til at stå for indsamling af varerne og pakningen. Vi mangler et 

udleveringssted, gode forslag sendes til Niels. 

Innovationsudvalget: har arbejdet med udvalgsstrukturen i klubben, man er næsten klar med en 

indstilling til bestyrelsen. 

Donationsudvalget: der er indkommet et par ansøgninger som skal behandles 

7. Eventuelt 

Ingen emner 

 Næste møde onsdag den 21.11.2018 (primært planlægning af julebanko) 

 Tail Twisters afslutning af mødet 

Afviklingen af mødet gav ikke anledning til påtaler, men gæsterne fra Lions blev bedt om at lægge 

en femmer i løven som tak for mad. 

 

    

  

Venlig hilsen 

 

 

 


