
 

Lions Club Ry 
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 14 
 
Jan Bardino, klubsekretær 
Silkeborgvej 27, 8680 Ry.  
Tlf. 20200657    E-mail: jan@bardino.dk 
  

Referat fra klubmøde 6. februar 2019 kl. 18.30 i Ry Hallerne  

 

Gæst: Kaj Rasmussen 

Forhåndsafbud fra: Ib, Jan W.B., Mark, Raydon 

Uden afbud: Knud, Steen, Toke 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Det haver så nyligen regnet. Kylling i Karry a la ristaffel, fastelavnsboller 

2. Gæsteindlæg ved Kaj Rasmussen 

Lang spændende fortælling med fotos og filmklip fra sejlads primært gennem det svenske 

sluse- og kanalsystem 

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 2. februar 

Diverse: Finn A. fik en nål for 20 års medlemskab, tillykke. 

Raydon er kommet til skade. Morten besøger ham. 

Læs B-Nyt! 

Ansøgning om donation til Tandfeprojekt i Gambia henvises til Lions i Skanderborg 

● Behandling af indstilling fra Innovationsudvalget 

○ Bestyrelsen har behandlet indstillingen og der er enighed om at nedlægge 

Donationsudvalget, men i øvrigt lade det være op til den kommende bestyrelse at 

definere udvalgene til næste sæson. Medlemmer der allerede nu har ønsker om at 

indtræde i eller udtræde af udvalg, bedes give besked til bestyrelsen. 

● Behandling af indstilling fra Medlemsudvalget 

○ Bestyrelsen tilslutter sig udvalgets forslag om en enklere optagelsesbestemmelse i 

vedtægterne. Bestyrelsen kommer med et forslag til vedtægtsændring til 

behandling på den kommende generalforsamling. 

4. 3. minutter v/Finn M. 

En spændende beretning om at flytte på kollegium som 17-årig, fra Vendsyssel til Aarhus, og 

starte på en uddannelse 

5. Status for Irsk Aften 

Morten gennemgik den foreløbige tids- og opgaveplan, og gav status. Klubmødet den 6. 

marts er reserveret til detaljeret gennemgang og fordeling af opgaver. 

Vi er meget tæt ved at have udsolgt, 250 deltagere. Der er lukket for onlinekøb og forsalget i 

Kandis lukkes på søndag. 

6. Eventuelt 

Ingen emner. 

 Næste møde onsdag den 20.02.2019 

Knud Martin redegjorde for planerne i forbindelse med kulinarisk aften. Der udsendes 

indbydelse i næste uge 

 Tail Twisters afslutning af mødet 

Løven er blevet tømt, der var ca. 3.000 kr. i den. For aftenens møde var der bøder på 5 kr. 

for manglende navneskilt og 10 kr. for manglende nål. 

    

Venlig hilsen 

 

 

 


