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Referat fra klubmøde d. 24. april 2019 i Ry Hallerne.  

 

Forhåndsafbud fra: Bent, Carsten, Jan, Jens Jørn, Jinli, Jørn, Karl-Erik, Knud Martin, Knud, Mark, 

Niels, Steen, Kim, Finn A 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

11 klubmedlemmer fremmødt! – vi har vist aldrig været så få til et LCR-klubmøde! 

Dagens ret: Kalkunsteg, ovnkartofler, salat, kaffe, othellolagkage. 

Dagens sang: Max valgte nr. 111 i LIONS Sangbogen (den har vi aldrig sunget før – men 

med Max som forsanger gik det rigtig godt) 

2. Nyt fra præsidenten herunder donationer 

Klubben har nu fået indbydelsen til Årsmøde i Sønderborg lørdag d. 15. juni, vi beslutter på 

næste bestyrelsesmøde om vi vil deltage. 

Årets Distriktsmøde sker på lørdag i Hanstholm med mødestart kl. 09.00!! 

Tiden nærmer sig hvor man skal ”ud af busken” og oplyse til den nye præsident, hvis man 

har specifikke ønsker om at deltage i bestemte udvalg. Han begynder sammensætningen i 

maj måned. 

Det blev oplyst fra præsidenten, at vores nye jubilæumsudvalg gerne skal være nedsat inden 

vores sæsonafslutning. Har man ønske om at deltage heri skal den nye præsident også her 

kontaktes. 

Vi har modtaget en dejlig positiv nyhedsmail fra Make Them Smile, deres projekt kører godt 

og næsten efter planen. De er nu så langt fremme i processen, at de gerne vil have overført 

vores donation, så de kan gå i gang med indkøb af byggematerialer for at kunne starte selve 

husbyggeriet. Vi har dels i donationsudvalget, dels på klubmødet valgt, at acceptere deres 

ønske og overfører den lovede donation. Vi vil til efteråret invitere Ditte til at komme på et af 

vores klubmøder og fortælle om status på stedet. 

Endvidere har vi hørt fra spejderne fra Låsby, deres byggeprojekt er så småt gået i gang. De 

har jo accepteret, at for at få deres ansøgte donation, vil de stille med mandskab til 

løbsposterne til Kildebjerg løbet. Kim arrangerer et møde med dem herom.  

3. 3 minutter v/Morten 

Det blev en af præsidentens gemte klummer fra MJA, som kom på ”banen” - den havde 

titlen: Klamphuggere og klodsmajorer – konklusionen på klummen er at kultur og sprog kan 

ikke tænkes uden hinanden! 

4. Evaluering af program og møder for indeværende klubår 

● Forhold mellem egenaftener, gæster og besøg 

● Indhold i møderne 

● Afvikling af de store aktiviteter 

● Informationsniveauet fra præsidenten og bestyrelsen 

Der var efter megen snak, bred enighed om, at denne sæsons klubprogram har haft en rigtig 

god balance mellem vores egne aftener, aftener med gæster og besøg ”ud af huset”. Mange 

gav udtryk for, at det altid er spændende, at få besøg af personer som har en mission, er 

nørdede eller som kan fortælle om et arbejde, som vi ikke rigtigt har kendskab til. Vi blev 

også enige om, at de besøg vi har på programmet, helst ikke må være for langt væk fra Ry, 

det giver storfrafald, hvilket vi ikke kan være bekendt over for de steder vi er inviteret til at 

komme på besøg. 

Vi var meget kort inde over vores store arrangementer, men de kører jo bare super hver 

gang vi har et sådant. Vi er jo Ry-mester i at håndtere sådanne projekter! 

Nyhedsinfo fra præsidenten & bestyrelsen skal være kort og præcis. 

 

5. Input til program for klubåret 2019-20  

● Forslag til gæster/emner 
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● Forslag til besøg 

● Forslag til nye aktiviteter 

● Forslag til fællesmøder/-arrangementer med LCH (kan vi holde møde en torsdag?) 

Det nye programudvalg for den kommende sæson, fik rigtig mange tips og forslag med fra 

mødet, dels på personer men også på virksomheder, også andre steder – gerne lokale 

firmaer, hvor klubben har været tidligere, men hvor nye medlemmer ikke har deltaget. 

Det kom også frem, at udvalget skal cleare af med LCH og høre hvad de har på deres 

program og om vi kan lave flere ting sammen. I hvert fald skal vi ikke bruge den samme 

gæst begge steder kort tid efter hinanden. 

Alt i alt, mange positive input til det nye udvalg, som nu sætter sig sammen i løbet af maj og 

vil prøve på, at have det kommende program klar til præsentation ved vores 

sommerafslutning i juni måned.  

6. Eventuelt 

Toke oplyste, at medlemsudvalget foreslår, at vi på de kommende klubmøder skal prøve a la 

vores 3 minutter-indslag, at have samme slags indslag bare her med forslag til emner til nye 

medlemmer af klubben. Bestyrelsen vender forslaget på mødet d. 29. april. 

Bestyrelsen samarbejder med Ry Borgerforening om nogle fælles forårsprojekter ud fra 

samme koncept som vores første Irske aften. Nærmere herom følger senere. 

 

 Næste møde onsdag den 8. maj 2019 

Her får vi besøg af SSP-konsulent Benny Husted, som kommer for at fortælle os om 

kommunens ungeprojekt: Digital Tryghed. Til dette projekt har SSP-gruppen ansøgt alle 

LIONS klubber i Skanderborg kommune om en samlet støtte til at hyre de foredragsholdere 

der skal bruges på en konference i foråret.  

 Tail Twisters afslutning af mødet 

Finn M tager Løven med i banken for at tømme den, da den har forspist sig. 

Finn M er udenlands på næste klubmøde, derfor er Max valgt denne aften til at have 

TT-tjansen.  

  

Mvh. 

Morten Lyngsø 

d.   25.04.2019 

 

  
 


