
Afslutning på klubsæsonen 2018-2019. 
Vi nærmer os med raske fjed tiden hvor lågen lukkes i for denne klubsæson. 
Vi siger tit til hinanden, hvor går tiden dog hurtigt, og det synes jeg faktisk også er sket i denne sæson.   
Vi har udover denne aftens klubmøde - kun vores tilbagevendende traditionelle sommerbankospil tilbage på 
klubprogrammet, det som vi hvert år afholder sammen med Ry City, og med stor hjælp af LCH. 
Til dem der ikke har hørt det, så er det i år programsat til lørdag d. 20. juli - og lige her en serviceoplysning - 
denne formiddag bliver der helt sikkert flot sommervejr på torvet i Ry. KM håber på, at ikke alle klubbens med-
lemmer er taget på sommerferie, men at der er nogle tilbage i Ry klar til at give en hånd med på denne festlige 
lørdag formiddag. 
 
Vi har igen i denne sæson haft et godt klubår.  
Vi haft et spændende program i løbet af sæsonen. Gode klubaftner, fine gæster, Jettes dejlige mad, næsten 
vores egen klubhule og faktisk ikke ret mange falske sangstemmer.  
Vi har atter bevist, at vi på alle parametre har haft succes, både med de for klubben gammelkendte arrange-
menter, men også med vores nye Irsk Aften-projekt. 
Alle vores arrangementer har forløbet med det sædvanlige gode flow, en forberedelse med fin-fin planlægning, 
super-duper gennemførelse og ved alle arrangementer meget hurtig oprydning/afvikling. 
Vi har for længst fundet rytmen i hvordan vi i klubben afvikler vores store arrangementer.  
Jeg vil sige jer alle sammen mange tak for, hvordan vi positivt klarer disse projekter sammen. 
 
Vi kan så nu, så småt begynde at se frem til det nye klubår. Og hvilken klubsæson bliver det ikke? 
Vi fylder i klubben, som I alle ved, 50 år i marts måned næste år. Det skal selvfølgelig fejres både internt med en 
klubfest, men i høj grad også eksternt ude i byen. Vi har i bestyrelsen nedsat et jubilæumsudvalg som får ansva-
ret for festlighederne omkring dette store klubjubilæum.  
 
Der er også nedsat et klubprogramudvalg som pt. arbejder hårdt med at ”strikke” et spændende program sam-
men, som bliver præsenteret på vores første klubmøde i den nye sæson d. 21. august, hvor også alle de formelle 
klubting som hører sig til på første klubaften, såsom Præsidentens målsætning de nye udvalg med anderledes 
sammensætning o.a. vil blive præsenteret.    
 
Vi har også i det nye klubår et par nye spændende aktiviteter på ”tapetet”. Disse projekter holder vi i et samar-
bejde med Ry Borgerforening. Deres bestyrelse har valgt at gå ind i et nyt stærkt samarbejde med os omkring 
vores nye tiltag. De bliver derved vores økonomiske partner dvs. at vi ikke behøver at skulle ud i ”byen” for at 
jagte nye underskudsgarantier i forbindelse med vores nye store aktiviteter. 
Samarbejdskonceptet er den gammelkendte model for os: De har pengene, vi har hænderne. 
  
Jeg har nu været klubpræsident i 2 år og træder efter denne sæson af og giver posten videre til Jørn.  
Han og vi andre er jo så heldige, at vi har en klubsekretær og en klubkasserer der har fuldstændigt styr på ”bu-
tikken” – så Jørn du behøver ikke at frygte dit nye job, det skal nok komme til at gå rigtig godt.   
Det har i hvert fald for mig været et spændende ”job”.  Være medbestemmende i alt omkring klubben, men 
også at have prøvet, at komme ud til flere møder og opleve hvordan andre klubber fungerer i Lionssystemet, og 
også at have fundet ud af, at vi altså ikke går så meget op i de faste regelsæt der er i Lions, som så mange andre 
klubber gør – og heldigvis for det!  
Nå men…… 
Inden jeg helt holder, vil jeg sige tak til min bestyrelser, mentorer og andre som har måttet trækkes med mig i 
min ”regeringstid” – og selvfølgelig til jer i klubben: 
Til jer vil jeg sige tak til alle for jeres tillid, håber I har været nogenlunde tilfredse med min indsats -     
Ellers er det jo som de i kunstens verden ynder at sige: håber I fik hvad I kom efter, vi kan desværre ikke lave det 
om!  
Jeg vil nu så småt tænke i feriebaner …….  
Kan I alle ha’ en god sommerferie. 
Nogle af os ses til banko, resten af ”banden” ses til første klubmøde d. 21. august. Tak for nu!  
PS. Husk lige på at vi sponsorerer 2 sejladser med Gl. Turisten & patienter d. 8. juli & 12. august, der er helt sik-
kert plads til et par Lionsmedlemmer eller flere! 
Vi ses 
 
Morten Lyngsø 


