
Lions Club Ry
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Jan Bardino, klubsekretær
Silkeborgvej 27, 8680 Ry.
Tlf. 20200657    E-mail: jan@bardino.dk

Referat af klubmøde 5. maj 2021 kl. 18.30

i madpakkehuset ved Ry Hallerne

Gæster: Torben Dahl Matzen, Raydon, Peter Frieboe
Forhåndsafbud fra: Mark, Morten
Uden afbud: Jinli, Jørgen Emil, Max

1. Velkomst og spisning.
Diverse grillstegt kød, ovnbagte kartofler, sauce og salat, efterfulgt af kaffe og småkager.
Herunder en del hyggesnak og tænderklapren i kulden. Godt at vi kan mødes indendørs
næste gang.

2. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 2. maj.
Læs om bestyrelsesmødet i det medsendte referat.

3. 5 minutter v/Raydon
Raydon har valgt at melde sig ud af Lions, og det fik han mulighed for at begrunde.
Ansvarsfuld som han er, bunder beslutningen i at han ikke synes at han kan yde
tilstrækkeligt på grund af forskellige skavanker.
Som klub accepterer vi beslutnngen, men vi kommer til at savne hans lune personlighed. Vi
holder dog en dør på klem, ved at han fremover vil kunne deltage i vores møder, når vi har
et emne der interesserer ham.

4. Diverse overrækkelser og optagelse af nyt medlem
På grund af kulden og de ikke helt så festlige omgivelser har vi udsat optagelsen af Torben
Matzen til næste møde.
Jørn har fået tilsendt 3 100-årsnåle fra Lions-systemet uden forklaring ud over hvem der
skulle modtage dem. Efterfølgende har Karl-Erik fundet forklaringen:

… Medlemmer, der sponsorerede en løve eller hjalp med at organisere en ny klub, der
forbliver aktiv i tre år og en dag, tjener Diamond Centennial Award.

I vores tilfælde fik Karl-Erik, Knud Martin og Bent hver en “diamantnål”, tillykke med det. De
forventes at bære dem til kommende klubmøder.
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Eventuelt
- Knud Martin fortalte at han sammen med Ole Jönsson og Karl-Erik havde holdt

introduktionsmøde for 4 potentielle medlemmer lige inden klubmødet.
- Program for resten af sæsonen:

19. maj: Benny Husted kommer og fortæller om kommunens SSP-projekt om digital
tryghed, som vi har været medsponsor på. Mødet holdes i vores sædvanlige
mødelokale med formel optagelse af Torben Matzen som nyt medlem.
9. juni: I stedet for det aflyste motionsløb, holder vi kombineret sæsonafslutning og
kulinarisk aften.

- Program for den kommende sæson er stort set på plads. Så snart vi har tilsagn til de
fire sidste huller, bliver det sendt ud.

- Cafeen har varslet prisstigning til kr. 170 for mad og drikkevarer til vores kommende
møder.

Næste møde onsdag den 19. maj 2021

 

Venlig hilsen


