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Referat fra klubmøde 21. august 2019 kl. 18.30 i Ry Hallerne  

 

Gæst: Torben Jakobsen 

Afbud: Finn M., Jinli, Karl-Erik, Knud Martin, Knud, Mark 

Uden afbud: Carsten 

 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Velkommen til et nyt klubår. Specielt velkommen til Torben som nyt medlemsemne.  

Sang: Jeg elsker de grønne lunde. Spisning: Græske frikadeller med kold kartoffelsalat, brød 

og grøn salat, efterfulgt af chokoladefyldte pandekager med flødeskum. 

2. Præsidentens målsætning for klubåret 2019-20 

Den nye præsident præsenterede sin målsætning, der blev modtaget med akklamation. 

(vedhæftet) 

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 19/8. 

Se referat fra betyrelsesmødet. 

 

Torben Jakobsen præsenterede sig selv og fik svar på, hvad det indebærer at være medlem 

af Lions Ry. 

Klubbens medlemmer gav udtryk for at vi håber Torben melder sig ind. 

4. Program for klubåret 2019-20 

Ole Jönsson gennemgik Programudvalgets forslag til klubbens aktiviteter i den kommende 

sæson. Programmet bliver uddelt i den opdaterede klubfolder ved næste møde. Folderen er 

desuden vedhæftet referatet. 

Max foreslog at have Himmelbjerggården som reserve i tilfælde af afbud/ændringer. 

Programudvalget undersøger. 

5. Udvalgsbemanding 

Jørn gennemgik bestyrelsens forslag til bemanding af vores udvalg. I henhold til 

anbefalingen fra Innovationsudvalget, udpeges en formand og en næstformand for hvert 

udvalg. Udvalgene kan så selv supplere sig i forbindelse med løsning af opgaverne. Der er 

selvfølgelig også mulighed for at melde sig selv ind i et udvalg! 

 

Som noget nyt har vi fået et “Foredrags-/sangudvalg”, der skal forsøge at få gang i 

aktiviteter i Fællesskabets Hus. Dette udvalg får også til opgave at levere materiale til en ny 

klubsangbog. Det vil ske ved at udvalget i god tid inden hvert møde giver CM besked om 

hvilken sang der skal synges. Udvalget medbringer sangen til omdeling på mødet og efter 

afsyngelse afgør klubmedlemmerne om den skal indgå i den “nye” klubsangbog. 

6. Hjælp til Ry By Night 

Der er brug for 6 medlemmer til at hjælpe ved Ry By Night, Knud Martin koordinerer. 

Morten finder løsning på transport af de to skulpturer der skal afsløres. 

7. Eventuelt 

● Vi har fået fremstillet en gøs (lille flag) til brug ved vores sejladser med Gl. Turisten (se 

foto). 

● Efter to vellykkede sejladser med patienter fra Sclerosehospitalet, takkede lederen, 

Susanne, mange gange og bad om at overbringe tak og hilsen til alle klubbens 

medlemmer. De ser frem til at vi også vil tilbyde sejladser næste år. 

● Som nævnt i referatet fra bestyrelsesmødet har vi fået tilbud om at stå for tilberedning 

og salg af pølser ved  ”Costa del Ry” i Ry Hallerne den 1. november. Knud Martin, Bent, 

Ole Jönsson og Ib, vil stå for pølseristning og -udlevering. 
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● Vores logo på flygtningegruppens trailer er ved at være slidt af. Forslag til noget mere 

holdbart efterlyses! 

● Kassereren gjorde opmærksom på at der stadig mangler et par kontingentindbetalinger. 
 

 Næste møde onsdag den 04.09.2019 

  

 

  

  

  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 


