
 

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 af klubmøde 16. september 2020 kl. 18.30 i Ry hallerne 
 

 

Afbud: Finn A., Finn M., Jens Jørn, Jinli, Knud Martin, Knud, Mark, 2*Ole, Raydon 

Uden afbud: Jørgen Emil 
 

1. Velkomst og spisning 

Tarteletter med høns i asparges, belgisk vaffel med is og flødeskum. 

Efter det nye koncept: Betaling med MobilePay til Kim (61551149) kr. 160 for mad og 

drikkevarer. Hvis man ikke har Mobile Pay, kan man aftale med Kim at foretage 

bankoverførsel inden mødet. 

2. Nyt fra præsidenten, herunder nyt fra seneste betyrelsesmøde 

Jørn fortalte om den nye afregningsmodel, der er aftalt med Klaus i cafeen. God pris som 

styrker vores samarbejde og tilhørsforhold til Ry Hallerne! 

Tak til Richardt for afvikling af fodboldgolf. Et superarrangement. 

Zonemøde, Toke og Jørn følges med LCH-repræsentant til mødet. Forslag om 

fællesdonation vil blive behandlet i bestyrelse og på klubmøde. 

Alle opfordres til at overveje kandidater til nye medlemmer. 

3. Status for donationer 

En delegation har netop været hos FDF i Gl. Rye for at overrække en donation. 

Pressemeddelelse følger. 

Tak fra Mandeklubben for sejltur (er udsendt sammen med mødeindkaldelse) 

Vi har stadig et par udestående donationer, se referat fra bestyrelsesmødet. 

4. Status for koncert med Tonica 

Afventer afvikling af koncerten i Aarhus. Vi gennemfører, hvis koncerten bliver til noget i 

Aarhus.  

Vi vil indsamle kontaktinformation fra løssalgsbilletter. Onlinekøb er registreret. 

Billetsalget går trægt - folk er meget afventende. Markedsføringen vil blive øget. 

5. Nyt om medlemshvervning 

Udvalget fremlagde forslag til tekst og billeder. Det gav anledning til mange kommentarer 

og forslag. Det “gamle” udvalg overdrager arbejdet til en gruppe bestående af Max, 

Carsten, Bent og Niels. Gode ideer er velkomne.  

6. Udvalgsbemanding 

Overvej gerne inden mødet om der er udvalg der skal nedlægges eller nye der 

skal dannes. Udgangspunktet er de udvalg der er nævnt i årets folder 

Ideer og forslag til aktiviteter og udvalg sendes til sekretæren! 

Innovation sættes på dagsordenen til et kommende møde 

 

Udvalgslisten fra årets folder blev gennemgået og gav anledning til følgende ændringer: 

Morten træder ind i Medlemsaktivitetsudvalget og ud af Jule- og gågadebankoudvalget. 

Jørn indtræder i Jule- og gågadebankoudvalget, naturligt at det er præsidenten der sidder i 

dette udvalg! Til gengæld fjernes Jørn fra Sponsorudvalget. 

Internationale relationer-/U-landskontaktudvalget nedlægges, da det ikke giver mening og 

kun er nævnt fordi Lions Danmark ønsker en kontaktperson. Der sker ikke noget i 

udvalget. 

7. Eventuelt 

Koncert med Tørfisk: billetsalget åbner snart. Prisen bliver 295 ved køb inden 1. januar 

og derefter 325. Løssalg via Kandis. Onlinesalg via hjemmeside. 

Mødelokale for bestyrelsen. Aktivitetshuset skal rives ned. I stedet indrettes nogle 

lejligheder på Ryvang til mødelokaler for de aktiviteter der har været i Aktivitetshuset. 
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Dette vil være gældende fra 1. januar, og vi får mulighed for at holde vores 

bestyrelsesmøder på Ryvang. 

 

 Næste møde onsdag den 07.10.2020 

 Tail Twisters afslutning af mødet 

Ib sørgede for lidt penge i løven. 

 

  
  

  

  

Venlig hilsen 

 

 

 


