
Præsidentens målsætning LIONS RY 2019/2020 
 
Jeg har som målsætning for et godt klubår hos LIONS RY følgende punkter som jeg føler 
er de vigtigste for at vi kan gøre os synlige – visionære og til stadighed opbygge et godt 
kammeratskab her hos LIONS RY. 
Vi har et stort år foran os – her har vi blandt andet 50 års jubilæum, hvilket skal fejres med 
alt hvad det kan indebærer – så ingen vil være i tvivl om hvad LIONS RY står for. 
Vi er meget synlige i LIONS RY - står forrest når der gælder – det være motionsløb – et 
af Danmarks største Bankospil – fed musik i Ry Hallerne og flere spændende tiltag er i 
støbeskeen for dette år. 
Alt sammen med et klart formål – at tjene penge til vores fantastiske donationer, hvor vi 
om nogen gør en stor forskel til vores udvalgte, både internationale, nationale og ikke 
mindst til vores lokale og humanitære formål. 
Vi er gode til at tjene penge til disse formål og skal selvfølgelig fremadrettet arbejde på at 
vi fornyer os – så vi kan tilgodese flere af de spændende opfordringer der kommer udefra 
om hjælp fra LIONS RY. 
 
Vi har et godt samarbejde med Ry Borgerforening – RY CITY – LCH og 
ikke mindst Ryhallerne – uden alle disse fantastiske hjælpere og støtter – ville vores daglige 
opgaver være noget sværere at udføre – så dem skal vi værne om og selv støtte op om, når 
de kalder – hvilket giver en utrolig win-win situation for os i LIONS RY. Her er vi langt 
foran andre klubber her i Ry. 
Vi har i klubben et fantastisk kammeratskab og er utroligt loyale overfor hinanden, alle 
byder ind med noget når det gælder og møder op når der står opgaver på listen – store som 
små og alt sammen med en energi og glæde for at vi sammen lykkes . 
I det forgangne år har vi desværre haft nogle medlemmer der har forladt os, hvilket er 
virkelig ærgerligt, vi vil i det nye år arbejde med en folder, hvor vi fortæller om hvad 
LIONS RY er og hvad vi står for, denne folder vil blive brugt aktivt i forskellige 
sammenhænge – så mit håb er at vi med denne folder kan tiltrække nogle spændende 
personer, som vil gøre en forskel sammen med os i LIONS RY. 
Efter kun at have været med i LIONS RY i lidt over 2 år – er jeg meget benovet og har 
også lidt sommerfugle i maven, kan jeg nu leve op til det at være Præsident for så mange 
spændende personer?  Jeg læner mig meget op ad de erfaringer der er og gives i LIONS 
RY og selvfølgelig også udnytte den personlige ballast og erfaring jeg selv har og kan drage 
nytte af. 
 
Så jeg glæder mig meget til dette fantastiske klubarbejde og håber og tror på rigtig mange 
spændende og sjove oplevelser sammen med jer her i 2019 -2020. 
 
Præsident i LIONS Club Ry sæson 2019 -2020 
Jørn Fritsdal 
 


