
 

Lions Club Ry 
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 14 
 
Jan Bardino, klubsekretær 
Silkeborgvej 27, 8680 Ry.  
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Referat fra klubmøde 6. november 2019 kl. 18.30 i Ry Hallerne  
 

Gæst: Steen Rytter 

Forhåndsafbud fra: Jinli, Knud, Mark, Richardt 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Skuld gammel venskab rejn forgo. Mørbrad i flødesovs, ovnkartofler, flûtes og gulerodssalat. 

Kaffe og Walesstang. 

2. Gæsteindlæg v/Steen Rytter 

Spændende og underholdende fortælling om Musemusskibet Gl. Turistens historie og 

planerne for en ny vinterhal. 

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 04.11. 

Tillykke til Toke med de 50 år 

Se separat referat fra bestyrelsesmødet 

4. 3 minutter v/Jan 

3 minutters gennemgang af Pompejis historie, dvs. begravet i aske 79 e.kr., status for 

udgravning, nogle “interessante” fund og endelig reklame for Moesgaard Museums udstilling 

om Pompeji, der netop åbnede i dag den 6. november. 

5. Udvalgsarbejde 

● Medlemshvervning 

○ Mangler fotos af donationer, men er ikke glemt 

● Julebanko, sponsortegning 

○ Annonceindstik stort set fyldt op. Lidt færre annoncekroner, til gengæld gevinster 

for større beløb end sidste år 

● Julebanko, afvikling 

○ Forløbet er planlagt. Opgavefordeling udsendes inden næste møde, hvor planen 

gennemgås 

● Jubilæumsaktiviteter 

○ Knud Martin, Karl-Erik og Jørn har været til møde med ledelsen for Fællesskabets 

Hus og set på forholdene. Vi skal have en professionel til at rådgive om, hvilket 

instrument vi skal donere. I første omgang havde man tænkt på Bjørnholt fra 

Silkeborg. Nogle klubmedlemmer mente dog at vi skal vælge en der har mere 

erfaring med flygler. Udvalget arbejder videre. 

○ Der er reserveret tidspunkter til fællessang foreløbig i april, maj og juni. 

○ Vi holder jubilæumsreception med formel overdragelse af vores “flygel” den 14. 

marts 2020. 

● Peter Ingemanns foredrag, status 

○ Opstilling godkendt af brandmyndighederne. Der er solgt ca. 300 billetter. 

Økonomisk begynder det at give overskud ved ca. 340 solgte billetter. Markér 

allerede nu i afmeldeskemaet, hvis du ikke kan hjælpe/deltage. 

● Irsk Aften, status 

○ Kontrakt med Downtown Dynt på plads. Opstilling godkendt af 

brandmyndighederne. Markér allerede nu i afmeldeskemaet, hvis du ikke kan 

hjælpe/deltage. 

○ Tørfisk har sagt ja til at komme til Ry i 2021! Det bliver stort! 

● Julehjælpspakker 

○ Niels gennemgik planerne for årets julehjælp. Der indhentes tilbud fra Super 

Brugsen, som ventes at skulle stå for pakning og uddeling.  

○ Jørn finder passende kasser fra Boxit. Presseomtale skal ledsages af fotos med 

anonyme kasser! 

○ Der budgetteres med ca. 45 pakker ligesom sidste år. 
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○ Der lukkes op for ansøgning via hjemmesiden fra den 18. november og lukkes igen 

den 9. december. (Vi har modtaget de første forespørgsler) 

○ 11. december sendes besked til de udvalgte 

○ Udlevering af pakker sker 17. til 19. december 

6. Ry Citys Juletræstænding den 17. November 
10 frivillige der mødes på havnen kl. 14.30: Bent, Carsten, Finn A., Finn M., Ib, 

Jan, Karl-Erik, Knud Martin, Morten og Niels. 

7. Flytning af vores depoter til Dovergård 

 Vi har fået nøglerne. Lidt usikkerhed om Ry Citys deltagelse. Oprydning og flytning skal 

planlægges 

8. Eventuelt 

(Grundet en forglemmelse i forbindelse med udarbejdelse af dagsordenen, var punktet om 

julehjælpspakker ikke kommet med og blev behandlet under Eventuelt, men er placeret på 

rette plads i referatet.) 

 

 Næste møde onsdag den 20.11.2019 

Besøg fra Zone og Distrikt. Aflæggelse af regnskab, og gennemgang af Julebankoafvikling 

 Tail Twisters afslutning af mødet 

Afslutning på et møde med god stemning og meget snak på kryds og tværs blandt 

deltagerne.  

Raydon meldte sig til at fortælle i 3 minutter på næste møde. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

 

I dag (7/11) bliver de to skulpturer, vi har sponseret i forbindelse med “Skør med Ry”, 

flyttet til deres blivende placering på Siimtoften. 

 

 


