
 

Lions Club Ry 
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 14 
 
Jan Bardino, klubsekretær 
Silkeborgvej 27, 8680 Ry.  
Tlf. 20200657    E-mail: jan@bardino.dk 
  

Referat fra klubmøde 4. september 2019 kl. 18.30 i Ry Hallerne  
 

Gæst: Jens-Erik Mollerup fra Ry Hallerne, Torben Jakobsen 

Forhåndsafbud fra: Bent, Jens, Jinli, Knud, Mark, Toke 

Uden afbud: Max 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Marken er mejet. Roastbeef, bearnaisesovs, kartoffelrösti, bearnaisesovs, grøn salat, 

bearnaisesovs, kaffe og gulerodskage. 

Uddeling af klubfolder. 

2. Gæsteindlæg v/Jens-Erik Mollerup 

Demonstration i brug af AED (hjertestarter) 

Jens-Erik medbragte Ry Hallernes AED og en dukke til demonstration af hjertemassage. 

Nyttige apps til telefonen: 112 app og Hjertestart. 

Links: www.hjertestarter.dk, hvor man kan melde sig som “hjerteløber” og se, hvor de 

nærmeste hjertestartere findes. Der er ligeledes link til vejledning trin for trin i tilfælde af 

hjertestop: https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/hjertestart-trin-for-trin. Det er en 

god ide at være forberedt! 

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 2. september. 

Se særskilt referat fra bestyrelsesmødet.  

Et par punkter gav anledning til diskussion, fx  

● om vi skal have “profiltøj” i stedet for, eller som supplement til, de gule veste. Der kom 

ikke en egentlig konklusion, så vi fortsætter med vestene som vi efterhånden er blevet 

kendte for. Måske skal emnet overvejes igen i forbindelse med vores 

jubilæumsarrangementer. 

● om kontakt til Rotary efter gågadebanko. Af diskussionen kan konkluderes at vi fremover 

skal sikre en helt klar aftale om arrangementet med Ry City. 

4. 3 minutter v/Knud Martin 

Punktet udskydes til et senere møde grundet tidsnød 

5. Udvalgsarbejde 

● Medlemshvervning, status 

○ Udvalget har opdateret den gamle liste over potentielle medlemmer, men ikke gjort 

noget aktivt for at hverve. 

○ Bestyrelsen kommer med oplæg til hvervemateriale til mødet den 2. oktober 

● Jubilæum 

○ Der arbejdes på indkøb af et instrument, som alligevel ikke skal være et almindeligt 

flygel, men et “elektrisk klaver”, som ikke kræver omfattende vedligeholdelse. 

○ Se i øvrigt referat fra bestyrelsesmødet. 

● Julebanko 

○ Udvalget er klar til at følge Knud Martins drejebog fra sidste år. Arbejdet går for alvor i 

gang i midten af oktober. 

○ Sponsorudvalget tager hul på arbejdet med udarbejdelse af aktivitetskalender den 

16/9, hvor Karl-Eriks presseplan også skal indarbejdes. 

● Sangudvalget 

har holdt møde og vil til næste møde have sammensat og trykt en sangbog med de sange 

der skal synges resten af denne sæson. 

 

 

http://www.hjertestarter.dk/
https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/hjertestart-trin-for-trin
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6. Eventuelt 

● Torben Jakobsen  

har sagt ja til at blive medlem af vores klub, med virkning fra den 2. oktober. Velkommen 

til. 

● Scotlandstur. 

I distriktsregi er der planer om en tur til Scotland. Finn M. har tilmeldt sig. Interesserede 

kan læse om turen i “Nyhedsbrev Lions 106B - September 2019”: 

https://www.lionsoffice.dk/Maildokumenter/1909_B-Nyt_07_Scotland2020.pdf?utm_sourc

e=MailPlatform&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev+Lions+106B+-+Septe

mber+2019 

● Invitation til LCH’s næste møde 19/9 

Vi vil blive inviteret med til LCH’s næste møde, der foregår i Skanderborg Kulturhus, med 

titlen: Ole Lund Kirkegård og "Di Heslige Slynglers Klup”. Fortælling herom ved formanden 

Uffe Høj. 

● Irsk aften 

Kontrakt med Downtown Dynt klar fra vores side. 

 

  

 Næste møde onsdag den 18.09.2019 

Næste klubmøde, “Rilleræs i 8 spor” vil forløbe med spisning mm. i Ry Hallerne, hvorefter vi 

kører til Hørning. Deltagelse koster 125, som skal betales kontant. Tilmelding er fremrykket 

til søndag og der kræves mindst 10 deltagere. Detaljeret indbydelse udsendes en uge før 

mødet. Man kan læse om racerbanen her: http://www.hoerningminiraceklub.dk/, og se en 

film her: https://www.youtube.com/watch?v=Jb7jTPS8bKI 

 

 

 Tail Twisters afslutning af mødet 

Løven blev fodret lidt 

 

  
  

  

  

Venlig hilsen 
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