
 

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 2. oktober 2019 kl. 18.30 i Ry Hallerne  
 

Gæst: Mia Rünitz (med 2 børn) 

Forhåndsafbud fra: Bent, Finn M., Jens Jørn, Knud, Mark, Morten 

Uden afbud Jens, Jinli 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Fra det nye sanghæfte: Jylland mellem tvende have. Ovnbagt laks med Marokkansk 

grønkålssalat og ovnkartofler, efterfulgt af kaffe og æblecrumble. 

2. Gæsteindlæg v/Mia Rünitz 

Mia fortalte passioneret om og viste billeder fra sit projekt i Bolivia. 

Butikken i Ry er kun en meget lille del af hendes arbejde. Efter foredraget var der mulighed 

for at se nogle prøver på indianerkvindernes strik. 

 

3. Farvel til gæster og ledsagere 

4. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 30. september og optagelse 

af Torben Jakobsen 

Jørn vil repræsentere Lions Ry ved auktionen på lørdag, hvor han har lovet at være 

auktionarius. Det blev besluttet at vi samtidig giver 500 kr. til indsamlingen. 

 

Hjælp til LCH i forbindelse med “Retro og Antik” er nu konkretiseret. Vi stiller 4 mand 

(Karl-Erik, Max, Richardt og Jan) fredag den 25. kl. 15 for at flytte ting fra depot samt 2 

kølediske fra SuperBrugsen til Mølleskolen. Søndag den 27. skal tingene retur, her stiller vi 

kl. 18 ligeledes med 4 mand (Kim, Ole, Ib og Jørn) 

 

Jørn nævnte initiativet fra Hammel, som vi tager op i bestyrelsen ved næste møde, for at 

diskutere om vi evt. kan/vil gøre noget tilsvarende. 

 

På behørig vis blev Torben optaget i klubben. 

 

5. 3 minutter v/Knud Martin 

Dette punkt udskydes til et senere møde 

6. Udvalgsarbejde 

● Medlemshvervning 

Udvalget afventer oplæg fra Morten og Karl-Erik. Alle opfordres til at komme med bud 

på potentielle medlemmer. 

● Julebanko, sponsortegning 

Alle tidligere sponsorer er kontaktet på mail. Der er på nuværende tidspunkt givet 

tilsagn om annoncer for 16.900 og gevinster for ca. 35.000. Knud Martin tager nu fat 
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på at kontakte dem der ikke selv har svaret, derefter ser vi på listen over nye emner. 

Når der er styr på annoncerne indkaldes udvalget for at aftale afhentning af 

gevinster. 

● Irsk Aften 

Vi har tegnet kontrakt med Downtown Dynt til den 29. februar. Annonceringen starter 

om 2 uger. Billetter kan købes i Kandis og gennem Ry Biografs billetsystem. 

  

Endvidere er der skrevet kontrakt med Tørfisk til 27. februar 2021! 

● Foredrag med Peter Ingemann 

Annonceringen er indledt i Ry Ugeavis, på vores hjemmeside og på FaceBook. 

Billetter kan købes i Kandis og via Ry Biografs billetsystem. Der er rabat ved at købe 

billet inden 1. december. 

● Jubilæum 

Jørn og Karl-Erik mødes med ledelsen for Fællesskabets hus den 10. oktober. 

Herefter går jubilæumsaktivitetsudvalgene i gang med at finde ud af hvordan jubilæet 

konkret skal markeres. 

7. Donationer 

Vi giver, som sædvanlig, kr. 3.000 til Lions Pris. Det er en landsdækkende aktivitet som 

støtter forskningsprojekter. 

8. Eventuelt 

Torben fortalte om et projekt han forsøger at realisere. Der er beskrevet her: 

https://stiften.dk/aarhus/Tag-paa-kursus-og-laer-det-Saadan-spaender-du-ben-for-politiker

nes-beslutninger/artikel/603411, og har været omtalt i Østjyllands radio. 

Desværre er der ikke kommet så mange tilmeldinger som han havde håbet på. Nogle af 

klubbens medlemmer kom med bud på alternative måder at skabe interesse for sådan et 

projekt. 

 

 Næste møde torsdag den 24.10.2019 BEMÆRK AT DET ER TORSDAG I UGE 43!!! 

 
 

 

  

Venlig hilsen 
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