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

 

Forhåndsafbud fra: Flemming, Jan W. B., Mark, Max, Niels, Raydon, Toke 

 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Skuld gammel venskab, Oksesteg, ovnkartofler, brun sovs, salat, kaffe, chokolademousse 

2. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 4. marts. 

Ud over hvad der fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet, kan nævnes datoer, hvor vi 

forventes at hjælpe. Ry City: Ry By Night: 4. juni og 30. august, Sommerbanko: 20. juli, 

Juletræstænding: 17. november. LCH holder Retro- & antikmesse 26.-27. oktober 

3. 3. minutter v/Jørn 

Om involvering i frivilligt arbejde for at gøre en forskel, hvor næste opgave bliver at være 

præsident (under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse). 

4. Indkomne donationsansøgninger 

Klubben besluttede at svare positivt på henvendelse fra Gl. Turisten, op til 10.000 kr., 

ligeledes blev der sagt ja til at støtte Lions Pris - som vi plejer - med 3.000 (beskrivelse 

vedhæftet) og Lions Kollegiets Aktivitetskonto med 3.000 (beskrivelse udsendt sammen med 

referat fra bestyrelsesmødet den 4. marts) 

5. Forslag til kommende bestyrelse 

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender at Jørn bliver P (gerne for 2 år), 

Morten VP (for et år) og PP, uændret bemanding af S, K, TT og RP/presseansvarlig 

6. Forslag/ønsker til sammensætning af udvalg 

Bestyrelsen foreslår at det kommende programudvalg bliver: Knud Martin, Ole Jönsson, 

Richardt og Bent. 

Kriterier for udvalgstilknytning blev diskuteret i relation til frivilligt/tvunget, fast rotation og 

endelig, for at fremme udvalgsarbejdet, at lade tid til at deltage få betydning. Ligeledes 

ønskes drejebøger for de forskellige udvalgs opgaver, for at lette udskiftning. 

Hermed er der lukket op for at alle forholder sig til hvilke udvalg de ønsker at være med i til 

næste år. Ønsker om at ændre i forhold til nu, sendes til Morten. 

7. Irsk aften 

Status og planer blev gennemgået. Dels overordnet 

dels i detaljen for enkelte punkter, fx vores “uniform” 

under arrangementet, som Ole og Knud Martin har 

foreslået: hvid skjorte, seler og slips som på billedet 

her. 

 

Så vidt muligt mødes vi kl. 13, hvor wirer gerne skal 

være monteret under loftet og markering på gulvet, 

hvor bordene skal stå. 

Den detaljerede arbejdsplan er vedhæftet. 
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8. Eventuelt 

Ingen emner 

 Næste klubmøde onsdag den 20.03.2019 

Besøg på Højskolen evt. med ledsager. Af praktiske grunde er der spisning i Ry Hallerne fra 

kl. 18.30, inden Ole Toftdahl tager imod os og fortæller om højskolen. 

 Tail Twisters afslutning af mødet 

Nogle få bidrag til Løven, og opfordring til Carsten om at stå for 3 minutter på mødet den 24. 

april. 

 

  
  

  

  

Venlig hilsen 

 

 

 


