
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 24. marts 2021 kl. 19.00 på Stationstorvet

Deltagere: Bent, Jan, Jørn, Karl-Erik, Morten og Richardt

Som et forsøg på en blød opstart af vores klubaktiviteter, forsøgte vi at samles indenfor
restriktionerne i forsamlingsforbuddet. Der var 9 der meldte sig til, men tre af dem
måtte af forskellige årsager melde afbud igen.
For de fremmødte var det dejligt at mødes igen og få talt lidt løst og fast om, hvordan vi
kommer i gang igen.
Ikke fordi mødet var særlig struktureret afviklet, men for overskuelighedens skyld har
jeg forsøgt at inddele de drøftede emner i punktform.

1. Nyt fra præsidenten/klubben
- På trods af diverse restriktioner og beklagelser over lavvande i kassen fra stort set alle

andre klubber i Lions, har vi, for en del af julebankooverskuddet (“svineheldigt” at vi
lykkedes med at afvikle dette arrangement!) indkøbt chokolade, som vi i samarbejde med
Fællesskabets Hus og hjemmeplejen, vil dele ud til “ældre ensomme i eget hjem”.
Aktiviteten har fået fin pressedækning i kraft af Karl-Eriks pressemeddelelse, som også er
sendt ud til jer og i øvrigt, som alle vores pressemeddelelser, kan ses på vores
hjemmeside, lry.dk.

- Vi har svaret på donationsansøgninger fra Låsby, Gl. Turisten og SSP.
- I forbindelse med vores beskedne jubilæumsarrangement havde vi aftalt med Lars Klovn,

at hyre ham til en passende lejlighed. Forslaget er lige nu at betale ham for at underholde
børnene i forbindelse med byens 150-års jubilæumsarrangement den 1. maj (hvis det
altså bliver til noget).

- Morten og Karl-Erik har været inviteret til møde med Jens Szabo. For nogle år siden blev
der etableret en motions-/aktivitetsbane, som nu er meget forfalden og helt ude af trit
med moderne motion/fitness. Derfor har Ry Hallerne gang i et forslag om en ny og
moderne udgave, som blev præsenteret. Selvfølgelig med henblik på en eller anden form
for sponsorat og involvering fra vores klub.

2. Programforslag for resten af klubåret
- Der var enighed om at aflyse klubmødet den 7. april
- Vi undersøger om det er muligt at holde udendørs klubmøde den 21. april med besøg

i roklubben.
- Generalforsamlingen er udskudt.
- Besøg af Benny Husted afventer afvikling af årets konference for skoleelever, hvor vi

er medsponsor

3. Næste bestyrelsesmøde
Da næste klubmøde er aflyst, besluttede vi at udsætte næste bestyrelsesmøde til efter påske,
dvs. 12. april. Send endelig input eller spørgsmål.

4. Øl og vand
Morten havde medbragt øl og vand som blev drukket undervejs.

Næste møde (forhåbentlig) onsdag den 21. april 2021

Venlig hilsen


