
  
 

Dagsorden til klubmøde 

20. november 2019  i Ry Hallerne 

Gæster: ZF Torsten Brix og fra Distriktet Susanne Jensen   

Afbud fra: Finn M, Jan, Mark, Ole Jönsson 
 

 

1. Velkomst, sang og spisning: God mad, god fællessang og velkomst til vore gæster. 

2. Gæsteindlæg: Zoneformand Torsten Brix gav en kort redegørelse om sit arbejde. Der var nyt fra støtte 
projektet på Grønland. Der er fortsat noget at arbejde med og for. Torsten havde analyseret Lions Ry’s 
medlemmers brug af Lions Office, og det mente Torsten kunne blive bedre, men indrømmede, at Lions 
Office kunne virke svært tilgængelig. Et enkelt af de mange tal fra Torsten: Siden 2011 har 15 medlemmer i 
tidens løb aldrig været på Lions Office. 

Susanne Jensen fra Nibe holdt at fremragende indlæg om medlemshvervning, som gav anledning til mange 
spørgsmål. Susanne fortalte om eksempler på klubtrivsel og medlemshvervning. 

Susanne mente at unge f.eks. mellem 16 og 29 år gerne ville deltage i humanitært arbejde som vort i Lions, 
hvis de fik stillet opgaven på den rigtige måde. Vi fik ros for vore mange initiativer og vores ændring af 
vedtægterne så det er lettere at blive optaget som medlem. Susanne bemærkede at for stive regler, for 
mange regler m.v. dræber initiativer. Ry er er tilflytterområde, hvor Susanne mente er der er et godt 
potentiale at tage fat i. Der efterlystes nytænkning. Er vi synlige nok, hvad kan vi gøre bedre, er vores dialog 
med de unge OK, når gennemsnitsalderen er 66 år. Susanne bemærkede meget eftertænksomt for nogen af 
medlemmerne, at dem der har holdt  længst er jo tilsvarende ældre om 10 år.  

Susannes PowerPoint vedhæftes til brug i medlemshvervningsudvalget. 

3. Nyt fra præsidenten: Depotrum drøftet. LCH er i tænkeboks og behandler deres deltagelse på mødet 
torsdag. Presse drøftet. (P) har fået et godt tilbud fra Juhl Sørensen i Risskov på flygel, som der arbejdes 
videre med inden for et budget på ca. 80.000 kr. 

4. 3 minutter v/Raydon. Udgik pga. tidsmangel. Vi glæder os til det kommer på senere. 

5. Udvalgsarbejde 

● Julebanko, sponsortegning: KMK orienterede. Der er optimisme på alle fronter. Revideret arbejdsplan 
medsendes dette referat pga frameldinger i sidste øjeblik. 

● Jubilæumsaktiviteter. Der arbejdes med reception 14.3.2020 i Fællesskabets Hus. Arbejdsplanerne fra 40 
års jubilæum findes frem og danner model for dette jubilæum. 

● Peter Ingemanns foredrag:  Status på billetsalg onsdag formiddag er 376 solgte billetter. Der var forslag 
til, hvordan det kunne have været bedre tilrettelagt, så vi kunne have solgt flere billetter. Konstruktiv ide 
som vi skal glæde os til. Hvis det kan gøres både med mindre arbejde og til billigere markedsføring. 

● Irsk Aften: Status er 71 solgte billetter 3 måneder før. Når Peters arrangement er  afviklet, sætters der 

fokus på Irsk aften, gerne med hjælp fra de nye salgs ideer. 

6. Regnskabsaflæggelse: Kim fremlagde regnskabet for 2018/2019. Blev godkendt uden bemærkninger. 
Regnskabet vedlagt dette referat. 

7. Julebanko: KMK gennemgik afviklingsplanen frem til søndag aften. Det bliver et super godt Julebanko med 
optimisme på alle fronter. Vi når snart Lions Banko i 1971, hvor der i Ry Hallen deltog 1.000 mennesker efter 
avisen fra dengang.  

8. Eventuelt. Ingen bemærkninger 

Næste møde onsdag den 04.12.2019: Juleafslutning i Ry Hallen med forskellige indslag af social 
karakter. Det er med damer og mad fra Jettes gode køkken. Traditionel julearrangement.  
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