
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 19. maj 2021 kl. 18.30
i Ry Hallerne

 
Gæst: Benny Husted
Forhåndsafbud fra: Finn A., Jens, Jinli, Jørn, Mark, Niels, Richardt, Torben J.

1. Velkomst, (sang) og spisning.
Indledningsvist blev vi orienteret om at vores tidligere zoneformand, Torsten, netop er
afgået ved døden.
Menuen bestod af tarteletter med høns i asparges, efterfulgt af kaffe/te og islagkage

2. Gæsteindlæg ved Benny Husted
Benny gav en opsummering på arbejdet med de unge mennesker i Skanderborg kommune.
Blandt andet diverse statistikker over unges (u)vaner i de forskellige byer. Der var mange
positive tendenser vedrørende Ry, men også en bekymring omkring alkohol!
Specifikt om digital tryghed fik vi en kort gennemgang af årets virtuelle konference.
Interesserede kan komme til en mere detaljeret gennemgang på Fælleden.
Den superkorte version lyder: Undgå kriminalitet ved en fejltagelse!

3. Nyt fra præsidenten, herunder officiel optagelse af Torben Dahl Matzen
som nyt medlem
I Jørns fravær stod Toke for velkomsttalen til Torben.

4. 3 minutter v/Knud Martin
Knud Martin fremviste alle sine “duelighedstegn” og fortalte kort om nogle af dem
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5. Udvalgsarbejde
● Medlemshvervning

Knud Martin fortalte om hvervningsstatus, og uddelte vores brochure til alle, med
henblik på aktiv hvervning af nye medlemmer

● Næste sæsons program
Programmet for næste sæson blev kort gennemgået, det er stort set på plads. Til
mødet i Ry Roklub, 1. september, bliver der mulighed for at prøve en af klubbens
både.
Der gøres et nyt forsøg på at starte morgensang, første gang 25. august. Vi har søgt
Brugsforeningen Tryg om sponsorering af kaffe og rundstykker. Donation fra Aura vil
blive anvendt til indkøb af sangbøger.

6. Eventuelt
● Selvom vi har holdt “lukket” har 4 medlemmer været hjælpere til en

byjubilæumsaktivitet, hvor især børn var på hjul fra golfklubben til Stationstorvet
● Der har været ønske om at få de internationale nyhedsbreve på engelsk i stedet for

svensk. Der var enighed om at vi gerne vil skifte til engelsk, hvilket hermed bestilles.
● Toke meldte sig til næste gang “3 minutter”

Næste møde onsdag den 9. juni 2021
Sæsonafslutning og kulinarisk aften med ledsager på Ryvang.

 

Venlig hilsen


