
 

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 21. november 2018 kl. 18.30 i Ry Hallerne  

 

Afbud fra: Finn M., Jan W.B., Jens, Jinli, Knud, Mark, Ole Jensen, Torben 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Nu falmer skoven trindt om land. Stifado - græsk simreret - med ris og salat, walesstang. 

2. Nyt fra præsidenten 

● Tak for hjælp med at modtage julemanden, et velbesøgt arrangement. Forslag til ændret 

afspærring næste år! 

● Mange mails fra “systemet” 

● Irsk Aften nu officielt annonceret på forsiden af Ry Ugeavis 

● Vi har sagt nej tak til at deltage i “Gammeldags jul”-arrangement. Sendt videre til LCH. 

● Donation til “Synlige Voksne” i 2017 er ikke blevet udbetalt, og da foreningen nu er under 

afvikling, vil beløbet blive i vores kasse. 

3. Spørgeskema fra medlemsudvalget. /Toke 

Med henblik på at kunne understøtte hvervning af nye medlemmer, uddelte 

Medlemsudvalget et spørgeskema. Resultatet vil blive gennemgået på vores klubmøde den 

23. januar 2019, hvor vi har hvervekampagne på dagsordenen 

4. Fremlæggelse af regnskab /Kim 

Kim omdelte regnskaber for klubkassen og aktivitetskassen, med egenkapital på hhv. kr. 

22.901,16 og 174.333,91. Efter gennemgang og besvarelse af spørgsmål blev begge 

regnskaber godkendt, og vil blive lagt på hjemmesiden. 

5. Planlægning af julebanko /Knud Martin 

● Gennemgang af forventninger til resultat. Annonceprisen er hævet, men flere har valgt at 

“betale” annoncen med en præmie. Forventning om at sælge en farve amerikansk lotteri 

mere end sidste år. Totalt set forventer vi et overskud på ca. 85.000 mod 76.300 sidste 

år. 

● Gennemgang af præmielister 

● Gennemgang af arbejdsplan 

● Gennemgang af bordplacering. Ry Hallerne har anskaffet nye borde som burde gøre 

opsætning og oprydning betydeligt lettere end sidste år. I tilfælde af mere end 720 

deltagere, er der mulighed for ekstra pladser. 

● Jens kommer med projektor til visning af vindernumrene i amerikansk lotteri. Forslag om 

at vise, hvilken præmie der aktuelt spilles om, under bankospillene. 

● Gennemgang af arbejdsgangen ved kontrol af spilleplader og udlevering af præmier. 

6. Eventuelt 

Raydon fortalte om sygdom og opfordrede til at gå til læge i tide! 

 Næste møde onsdag den 5.12.2018, juleafslutning 

   i Ry Hallerne, med ledsager, traditionel julefrokost, indbydelse følger 

  

   

  

Venlig hilsen 
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