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Referat fra klubmøde 23. januar 2019 kl. 18.30 i Ry Hallerne  

 

Forhåndsafbud fra: Finn A., Flemming, Ib, Jan W.B., Jens Jørn, Jens, Jinli, Jørn, Kim, 

Knud, Mark, Ole Jönsson 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Sneflokke kommer vrimlende. Gryderet med skinkekød, ris og salat. Kaffe og kage 

2. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 7. januar 

Donation til Ry Hallerne 

Inden mødet fik Jens Szabo overrakt årets donation til Ry Hallerne, kr. 10.000, som 

vil blive  anvendt til renovering af området omkring kiosken. 

Godkendelse af donation til spejderne i Låsby 

Som nævnt i referatet fra bestyrelsesmødet, har spejderne søgt om tilskud til en ny 

bålhytte. Projektet har et budget på kr. 250.000, hvoraf de allerede har 210.000. 

Bestyrelsen indstiller at vi donerer kr. 10.000, hvilket klubben hermed har godkendt. 

Som modydelse har spejderne lovet at være behjælpelige i forbindelse med vores 

motionsløb. 

Vi har ikke hørt fra Ry City om de fastholder juletræstænding samtidig med at vi skal 

afholde julebanko. 

Knud Martin fik overrakt en ny nål i anledning af 30 års medlemskab af Lions. Tillykke. 

Alle har fået invitation fra ZF Thorsten Brix til at deltage i et møde, primært for nye(re) 

medlemmer om arbejdet som Lion 

LCH afholder “Ry Retro & Antik” på Mølleskolen den 26. og 27. oktober, hvor vi kan 

forvente at blive bedt om at hjælpe. 

Der afholdes distriktsmøde 27. april, Morten deltager, øvrige interesserede er 

velkomne. 

Den danske udgave af magasinet LION udgives hver anden gang kun på nettet. Man 

kan læse det seneste ved at logge ind på Lions Office. På forsiden er der links til 

“Seneste udgave af:”, hvor vi kan læse “B-Nyt”. Lige nedenunder er der links til 

“LIONS magasiner” hvor alle de danske numre findes ved at klikke på “DK”. Direkte 

link: LION magasiner 

 

3. 3 minutter v/Finn M. 

Udsættes til næste møde 

4. Evaluering Julebanko 

Knud Martin gennemgik kort, hvad der kan forbedres/ændres næste gang, fx salg af 

lodder til amerikansk lotteri, hurtigere opstart af næste spil ved at kontrollen sker ved 

afkrydsning i stedet for med brikker der skal lægges på plads. Bedre udnyttelse af 

storskærmen med mere fokus på at profilere vores sponsorer. Der er udarbejdet en 

rapport/drejebog, hvor forslagene er inkorporeret. 

5. Evaluering Julepakker 

Godt samarbejde med SuperBrugsen. Der havde været ca. 80 ansøgere, heraf 10 på 

papir. Næste gang vil vi udelukkende acceptere elektronisk ansøgning via hjemmesiden. 

44 blev godkendt som modtager af en pakke, heraf var ca. 40 børnefamilier. 

Den efterfølgende diskussion pegede på at vi måske skal ændre på brugen af gavekort, 

dels kan de være til CityForeningen, for at tilgodese flere af vores sponsorer, dels kan det 

overvejes at differentiere størrelsen i forhold til antal børn i familien. Udvalget arbejder 

videre med opsamling af erfaring med henblik på næste år. 

6. Medlemsudvalget 

Gennemgang af spørgeskemaundersøgelsen: 
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http://www.lions.dk/lions-magasin
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● Generelt anses 30-32 medlemmer som målet 

● Der skal arbejdes på at skaffe nye medlemmer, lige nu er vi 26 

● Vi kan udarbejde et hvervemateriale og overveje et samtaleudvalg 

● Mange havde kommenteret at de følte det uhensigtsmæssigt med den nuværende 

bestemmelse om godkendelse inden optagelse, det virker logeagtigt, hvilket vi ikke 

ønsker 

● Vi bør starte en aktiv hvervekampagne, fx i forbindelse med arrangementer 

og/eller aktivt fremmøde på større virksomheder (hvordan kan det gøres uden at 

komme i strid med optagelsesreglerne??) 

● Udvalget anbefaler at suspendere optagelses-/godkendelsesreglerne, § 3, i 

vedtægterne, evt. tidsbegrænset som forsøg. Dette gav anledning til forskellige 

kommentarer, både for og imod. Vi er ikke ene om dette dilemma, mange klubber 

arbejder med at finde en løsning. 

Oplæg til nye aktiviteter: 

● Udvalget foreslår at bestyrelsen kommer med en indstilling. Her skal det bemærkes 

at en vedtægtsændring kræver et godkendt oplæg senest 1. marts for at kunne 

komme i betragtning i år! 

7. Innovationsudvalget 

Fremlæggelse af udvalgets arbejde 

Udvalget har foretaget et “udvalgseftersyn” og er nået frem til at stort set alle 

udvalg er berettigede og velfungerende med nuværende sammensætning. Dog 

peger rapporten på at vi kan undvære donationsudvalget som selvstændigt udvalg, 

da alle ønsker om donationer kommer via bestyrelsen som egenhændigt kan 

afvise/godkende eller lade det være op til klubbeslutning, afhængigt af 

beløbsstørrelsen. 

Rapporten efterlyser mere formaliseret kendskab til de enkelte medlemmers 

kompetencer til brug for bemanding af udvalgene! 

Udvalget foreslår at bestyrelsen kommer med en indstilling. 

8. Irsk Aften 

Der er solgt mere end 100 billetter, dvs. de faste udgifter er dækket ind og der bliver 

dermed ikke behov for at trække på underskudsgarantien. Udvalget arbejder på en 

arbejds- og tidsplan på samme måde som til bankospillet.  

Klubbens medlemmer betaler kun for maden. De der ikke kan deltage bedes hurtigst 

muligt give besked til Morten.  

Finn har fået fremstillet plakater - A2 og A3 - til ophængning i byens butikker. De er 

klar i næste uge, og alle opfordres til at hjælpe med at få dem fordelt. 

9. Eventuelt 

I forbindelse med kulinarisk aften 20. februar opfordrede Knud Martin til så tidligt som 

muligt at tilkendegive, hvis man ikke deltager eller tilmelde ledsager, hvis det er 

aktuelt, brug vores normale skema. I tilfælde af for få tilmeldte, vil arrangementet blive 

aflyst. 

 Næste møde onsdag den 06.02.2019 

 Tail Twisters afslutning af mødet 

Mødets afvikling gav ikke anledning til bidrag til løven, som i øvrigt er fuld og trænger 

til en udpumpning. 

  

Venlig hilsen 
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