
  
 

Dagsorden til klubmøde 

3. april 2019 kl. 18.30 

i Ry Hallerne 

Gæst: DG Egon Bjørn Andersen 

Forhåndsafbud fra: Flemming, Jan, Knud, Raydon 

 

1. Nyt fra distriktsguvernøren: DG fortalte engageret om sit arbejde, der jo er ved at slutte. 

Opfordrede til at deltage i distriktsmødet. Bekymret over det faldende medlemstal, hvor der i 

106 B er 30 færre til dato. 

2. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 1.4.: Der er zonemøde i Ry Hallen 

30. april. Da præsidenten er bortrejst, er Karl-Erik klubvært denne aften. Der opfordres til at 

deltage. LCH har med tulipansalget haft en indtægt på næsten 30.000 kr. 

3. Donationsansøgninger: Der er forslag om at støtte SSP samarbejdet med 12.000 kr. til et 

fællesarrangement om ”Digital Tryghed”. SSP vil komme på besøg i klubben og fortælle om 

arrangementet. Der var accept fra klubben forudsat at de øvrige Lions klubber i kommunen 

også deltager.  

 Der var ansøgning fra ”Gl. Turisten”, hvor klubben accepterede 8.000 kr. til 2 sejlture med 

patienter fra Schelrose hospitalet hhv. 8.7. og 12.8. 

4. Evaluering af Irsk aften: Der er et overskud på 21.000 kr. efter vi har givet 10.000 kr. til 

Ry Hallen til køb af service, så reelt er der et overskud på 31.000 kr.  Der var tilslutning til at 

gentage arrangementet til næste år den29. februar i hal C igen. Der vil næste år kun blive 

solgt billetter med spisning. Der var ønske om lidt baggrundsmuzak under spisningen. Der var 

ønske om, at vi ikke ryddede lokalet så hurtigt, at de sidste synes de skulle ”skrubbe af”. 

Processen med madudlevering kan styrkes.  Der skal være styr på ”trækken” i hal C. Generelt 

var det en aften folk har rost meget og samarbejdet var rigtigt godt. 

5. Status for motionsløbet: Der skal deles flyers ud 2 – 3 uger før løbet den 22. maj. Løbet er 

gratis. Det er et mere komprimeret løb og 10 km. ruten er nu 2 x 5 km. Der startes kl. 18.00 

og det forventes at løbet er slut efter godt 1 time. 

6. Eventuelt: Ingen bemærkninger. 
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