
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 9. juni 2021 kl. 18.30
i Ry Hallerne

 
Forhåndsafbud fra: Bent, Jens, Jinli, Karl-Erik, Ole Jensen, Torben D.M.
Uden afbud: Mark

1. Velkomst, sang og spisning.
Marken er mejet. Flæskestegsburger med brun sovs, islagkage og kaffe/te

2. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 16.8.
Se separat referat fra bestyrelsesmødet. Jørn lagde vægt på økonomi og
donationsansøgninger

3. Målsætninger og årsprogram
● Præsidentens målsætning, se separat dokument.
● Knud Martin startede med at reklamere for den nye morgensangsaktivitet i Fællesskabets

Hus. I første omgang er der indbudt til fællessang den sidste onsdag i august, september,
oktober og november. En times sang akkompagneret af højskoleforstanderen og Max,
efterfulgt af kaffe og rundstykker. Hjælpere må gerne melde sig til Knud Martin!
Arrangementet er annonceret i Ry Ugeavis og ved opslag forskellige steder i nærområdet.

● Knud Martin gennemgik programmet som det fremgår af årets folder, der er vedhæftet i
opdateret udgave. Bemærk især at mødet den 16. februar flyttes til den 23., for ikke at
kollidere med skolernes vinterferie. Programmet gav anledning til en del diskussion, primært
om “Kulinarisk aften” og “Bowlingaften”. Det er op til de ansvarlige for disse møder at
beslutte indholdet. Essensen af diskussionen blev at Kulinarisk aften skal lægge mindre
vægt på frembringelsen af maden og i stedet supplere med vinsmagning eller lignende.
Bowlingaften omdøbes til Aktivitetsaften.

● En længere diskussion om medlemshvervning og mulighed for løsere tilknytning til klubben
fyldte også meget. Vi vil gerne være flere medlemmer, og der kom en opfordring til at vi hver
især forsøger at finde en kandidat. Vi har også tilsagn om midler der giver mulighed for at
annoncere og på den måde gøre opmærksom på, hvad vi står for og hvordan
klubaktiviteterne hjælper med at binde os sammen. Karl-Erik har et forslag klar.

4. Udvalgsbemanding
Der er behov for at opdatere listen over udvalgsansvarlige. Nogle har ønsket at skifte udvalg
og nye medlemmer skal tilbydes at være med i udvalg. Som tidligere viser listen i folderen
hvem der er hovedansvarlige for de enkelte udvalg. Når der er aktivitet i et udvalg supplerer
udvalget sig selv. Resultatet af den (lange) diskussion blev:

MEDLEMSUDVALG:
Knud Martin Kjeldsen, Ole Jönsson, Richardt Mortensen.

PROGRAMUDVALG:
Knud Martin Kjeldsen, Ole Jönsson.

MEDLEMSAKTIVITETETSUDVALG:
Torben Jakobsen, Max Hvarregaard.

MOTIONSLØBSUDVALG:
Kim Lyng Bjerre, Bent Dyrby.

JULEHJÆLPSUDVALG:
Niels Freudendahl, Karl-Erik Jørgensen.

FOREDRAGS-/SANGUDVALG:
Karl-Erik Jørgensen, Knud Martin Kjeldsen.

JULE- OG GÅGADEBANKOUDVALG:
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Jørn Fritsdal, Carsten Pedersen, Torben Dahl Matzen.

IT OG  HJEMMESIDEUDVALG:
Jens Kofod, Jan Bardino.

PRESSEANSVARLIG:
Karl-Erik Jørgensen, Torben Jakobsen.

SPONSORUDVALG:
Jan Bardino, Toke Siggaard, Torben Dahl Matzen.

MATERIALE- og PRAKTISK-TEKNISK KONTAKTUDVALG:
Jens Jørn Kristensen, Finn Madsen

INNOVATIONS- OG IDEUDVALG:
Carsten Pedersen, Ib Nielsen, Jørgen Emil Jensen.

IRSK AFTEN-UDVALG:
Morten Lyngsø, Finn Madsen, Jørgen Emil Jensen.

5. Eventuelt
● Vi vil gerne genoptage dagsordenspunktet “3 minutter ved “, derfor efterlyses kandidater.

Lige nu har vi Finn og Morten på listen.
● Den 27. august er der Ry By Night, hvor vi skal hjælpe med at stå ved bommene og hjælpe

LCH med et par borde og bænke. Hjælpere kan melde sig til Bent. På mødet kom der tilsagn
fra Bent, Ib, Jens Jørn, Jørn, Knud Martin og Ole Jönsson

Næste klubmøde onsdag den 1.9.2021 i Ry Roklub. Mulighed for en rotur fra kl. 17,
dette kræver dog tilmelding senest den 25. august til finn.madsen@live.dk

Venlig hilsen


