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Referat af klubmøde 21. oktober 2020 kl. 18.30 i Ry Hallerne  

 

Afbud: Finn A., Finn M., Ib, Jinli, Knud Martin, Knud, Mark, Ole Jö, Raydon, Richardt, Torben 

 

 

1. Velkomst og spisning. 

Nakkefilet, kartofler, grøntsager, brød og bearnaise sauce, efterfulgt af kaffe med lækker 

kage og is 

2. Nyt fra Zone og Distrikt 

Brita Hørmann, ZF, indledte med at fortælle om nyt fra zonen. Derefter forklarede Inge 

Guldhammer, vikarierende DG, om baggrunden for sit vikariat. Hun berørte derefter bl.a. 

disse emner, med kommentarer og spørgsmål fra klubmedlemmer:  

- Det ser ud til at covid-19 har betydet en del udmeldelser, hvorfor der er stort fokus på 

hvervning. Torben Christensen fra distriktets medlemsudvalg har udarbejdet et godt 

materiale, som vi kan trække på! 

- Øget fokus på at støtte i Grønland i samarbejde med tre lokale klubber.  

- En kommentar fra Inge gav anledning til diskussion af regler for “navnestruktur”, er det fx 

tilladt at udskifte “Præsident” med “Formand”, set som en modernisering og afstandtagen 

fra loge? Der kom ikke noget entydigt svar, men det skal undersøges i Lionssystemet. 

- Mixklubber. Som altid gav dette emne anledning til kommentarer, og vi i Lions Ry ser det 

ikke som et middel til at få flere medlemmer. 

3. Nyt fra præsidenten 

Jørn takkede de to gæster for deres deltagelse og indlæg. 

Lige inden klubmødet havde Jørn, Morten og Karl-Erik været på besøg hos Ry eSport for at 

overrække vores jubilæumsdonation. 

4. 3 minutter v/Max 

En dramatisk rejseoplevelse fra Hellasexpressen i 90’erne. 

5. Samarbejde med Ry Borgerforening v/Karl-Erik 

Med mulighed for lidt kasketforvirring blandt tilhørerne, redegjorde Karl-Erik for den 

samarbejdsaftale vi i Lions Ry har med Ry Borgerforening. I store træk går den ud på at vi 

samarbejder om nogle arrangementer, hvor vi i Lions har “hænder” og Borgerforeningen har 

penge. Overskud deles og skal anvendes på lokale almennyttige “aktiviteter”. 

Borgerforeningen har ud af dens andel af tidligere overskud afsat en pulje på 30.000, der 

kan dække eventuelle underskud ved fremtidige fællesarrangementer. Puljen er således ikke 

i strid med Lions’ regler om at (vores andel af) ethvert overskud fuldt ud skal udloddes 

almennyttigt. 

I tilfælde af opsigelse af samarbejdsaftalen, skal puljen anvendes i enighed på en lokal 

almennyttig aktivitet. 

6. Forberedelse af Tonicakoncert 

Det er besluttet at gennemføre arrangementet, uanset hvor få der kommer! Hvis der 

kommer færre end 200, sætter vi ikke en scene op. Hjælperne til opsætning af stole og 

evt. scene, mødes kl. 12.15 ved Ry Hallerne. Følgende har givet tilsagn om hjælp: 

Bent, Carsten, Ib, Jan, Jens Jørn, Jens, Morten, Jørgen Emil, Karl-Erik og Richardt. 

Efter koncerten skal der ryddes op! 

7. Status Julebanko 

Status for sponsortegning: Annoncer godt 36.000, gevinster godt 61.000.  

Der arbejdes på placering af borde og stole. Der bliver evt. mulighed for at bruge en 

nabohal, hvis der kommer flere end det tilladte antal i den store hal. 

Der skal ansøges om spilletilladelse og hos brandmyndighederne. 
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8. Eventuelt 

Den nye bestyrer af cafeen aflæser deltagerantal præcis kl. 12:00 dagen før vores møder, og 

vi kommer til at betale for det antal der fremgår af “afmeldeskemaet” på dette tidspunkt. 

Det er derfor vigtigt at registrere afbud i god tid, hvis man ikke ønsker en bøde! 

 Næste møde onsdag den 04.11.2020 

 Tail Twisters afslutning af mødet 

Toke, som vikarierende TT, idømte ikke bøder ud over dem for manglende afbud ved 

tidligere møder. 

 

  
  

  

Venlig hilsen 

 

 

 


