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Referat fra klubmøde 8. maj 2019 kl. 18.30 i Ry Hallerne  

 

Gæst: Benny Husted 

Afbud fra: Finn M., Jinli, Karl-Erik, Knud, Knud Martin, Mark, Morten, Raydon, Steen  

Uden afbud Max, Niels 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Kom maj du søde milde. Hakkebøf, grovfritter, salat og bearnaisesovs (der var nok af den). 

Kaffe med rabarberkage. 

Mens vi ventede på maden fik Bent overrakt brev og nålevedhæng som markering af 15 års 

medlemskab. Tillykke. 

2. Gæsteindlæg ved Benny Husted 

Som optakt til støtteanmodning holdt Benny Husted et indlæg om det store projekt man er i 

gang med i Skanderborg kommune. Det drejer sig om digital tryghed, farer, faldgruber, god 

opførsel osv. for børn, og deres forældre. Kommunen finansierer 13 af 14 initiativer. Der 

mangler dækning for afvikling af en konference for alle årets 7. klasser i kommunen. 

Budgettet lyder på 60.000 pr. år, og man vil i første omgang gentage arrangementet i tre år. 

På grund af Lions’ virke, har man derfor henvendt sig til kommunens fem klubber og bedt 

dem om at støtte med 12.000 kr. hver om året i tre år. De øvrige klubber har sagt ja. 

Projektet håber på hurtigt svar fra os, og vi lovede at give besked efter vores møde den 21. 

maj, hvor denne anmodning sættes på dagsordenen sammen med det der ellers er sat på 

som dagsordenens punkt 6. 

I løbet af indlægget anbefalede Benny at benytte “Mit digitale selvforsvar” som 

Forbrugerrådet står bag Det er en app, som giver advarsler og information om aktuelle 

ulovligheder på nettet. 

Endvidere var der lidt anskuelighedsundervisning. Benny bad os om at gå ind på siden: 

haveibeenpwned.com for at  undersøge om vores mailadresse var kompromitteret. Der var 

flere der fik en rød skærm, typisk på grund af datalæk som Adobe og DropBox har været 

udsat for. er man ramt, bør man skifte passwords, helst alle!, og helst forskellige for de 

forskellige steder man har adgang.  

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 29. 04. 

I Mortens fravær var der ikke nyt ud over, hvad der står i det udsendte referat fra 

bestyrelsesmødet. Og da Karl-Erik også var fraværende, fik vi heller ikke nyt fra Zonemødet. 

4. 3. minutter v/Carsten 

Levende fortælling om en rejse til Vietnam, der varmt kan anbefales. 

5. Større arrangementer i den kommende sæson. Programudvalget 

Det nye programudvalg har endnu ikke holdt møde, der er stadig mulighed for at man kan 

komme med forslag til næste sæson. 

I indeværende sæson er sommerafsluntingen nu besluttet til at være sejltur med Gl. turisten 

og spisning på Hotel Julsø. Dette møde er med ledsager og finder sted den 12. juni. 

6. Godkendelse af vores deltagelse i arrangement sammen med Ry Borgerforening 

Som nævnt i indledningen, udsættes dette punkt til den 21. maj, hvor vi har klargøring til 

motionsløbet, med efterfølgende spisning. 

7. Status for Lions Kildebjerg Ry-løbet 

Kim redegjorde for status. Polititilladelsen er på plads, der er ikke givet endeligt tilsagn fra 

samaritterne, men det forventes at ske snarest. Der er produceret flyers til 

husstandsomdeling (senest på søndag!) der er afleveret  500 til kommunen og 1.000 til 

alle skoleeleverne. Kim fordeler til os. Der er trykt plakater til ophængning i byens 

forretninger mm., Kim vil gerne have hjælp til uddeling! Spejderne fra Låsby stiller med 8 

https://haveibeenpwned.com/
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mand som poster. Kim er i dialog med Jan W.B. om afspærring og målportal. Richardt 

kontakter pølsemanden og tilbyder at han må sætte sin pølsevogn op i målområdet. Vi kan, 

ligesom løberne, bestille mad: Enten en pastasalat med kylling eller kartoffelsalat med 

frikadeller. Begge til en pris på kr. 60,00 incl. en valgfri sodavand eller øl. Giv besked og 

betal til Kim, hvis du ønsker mad! 

8. Eventuelt 

- 6 hjælpere til Ry By Night, 4. juni, 1½ time mellem 17.30 og 22.00, besked til 

Knud Martin 

- 4 hjælpere til trafikregulering for Ry City 7. juni mellem 12.00 og 14.00 på 

Stationstorvet, besked til Karl-Erik 

 Næste møder tirsdag og onsdag den 21. og 22. maj 2019: Forberedelse og afvikling 

af Motionsløbet 

Efter opstilling den 21. er der spisning og behandling af ansøgning om donation til SSP og 

samarbejde med Ry Borgerforening om foredrag med Peter Ingemann til januar. 

 Tail Twisters afslutning af mødet 

Udgik i Tail Twister-afløsers fravær 

 

    

  

Venlig hilsen 

 

 


