
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 15. september 2021 kl. 18.30
i Ry Stationstorv/Ry Hallerne

 
Gæst: Nils Nybro Eriksen
Forhåndsafbud fra: Ib, Jens Jørn, Jens, Jinli, Mark, Ole Jönsson

1. Indlæg på Stationstorvet ved Nils Nybro Eriksen.
I silende regn gav Nils en levende beretning om trængslerne og arbejdet med etablering af
Stationstorvet, mere eller mindre smidigt samarbejde med kommunen, byen, DSB, Bane
Danmark, …,  det har ikke altid været let, men er nu lykkedes og resultatet er flot og
funktionelt.

2. Velkomst, sang og spisning i vores sædvanlig mødelokale.
Morten bød velkommen og meget apropos indledtes med “Det haver så nyligen regnet”.
Middagen bestod af Wienerschnitzel efterfulgt af islagkage og kaffe.

3. Nyt fra præsidenten
- Desværre har Jens Kofod ønsket at stoppe i Lions på grund af arbejdstider i nyt job. Jørn

taler med ham om hjælp i forbindelse med Julebanko.
- Lions Silkeborg har haft en artikel i MJA, hvoraf det fremgår at de mangler medlemmer
- LCH har bedt om hjælp til deres Retro & Antik-messe, hvilket Jørn har sagt ja til. Vi skal

hjælpe med klargøring og nedtagning i hallen, henholdsvis den 22. og 24. oktober. Vi
finder deltagere når LCH kommer med en mere konkret plan.

- Et foretagende, HUMAN Results ApS RSV /Woods by HUMAN Results, i Silkeborg har
anmodet om støtte. Jørn svarer at det ligger udenfor vores område.

- På grund af Covid-19-regler er det ikke muligt at tilbyde sejlture til Sclerosehospitalets
patienter i år. Der kom forslag om at vi i stedet forsøger med 3 ture til næste år.
Endvidere eller alternativt kan vi overveje at holde et klubmøde på båden, det vil i givet
fald være deltagerne der skal betale, ikke et sponsorat!

- Der er lige nu solgt 29 billetter til Tørfiskkoncerten.
- Tillykke til Torben Jakobsen med 70-års fødselsdag.

4. 3 minutter v/Finn
Finn berettede om en nyligt overstået nyrestensoperation.

5. Udvalgsarbejde
● Sponsorudvalget

Udvalget har holdt indledende møde og efterlyser nye sponsoremner. Arbejdet med
opdatering af kontaktmateriale er i gang og der er aftalt annonceplan med Ry Ugeavis.

● Julebankoudvalget
Udvalget har holdt indledende møde

6. Eventuelt
- Deltagere til flygeloverrækkelse den 17. september:

Alle er velkomne, bemanding til de praktiske opgaver er på plads
- Deltagere til Morgensang 29. september:

Der er tilstrækkelig bemanding til opstilling og oprydning, der mangler en til at hjælpe
med at smøre rundstykker. Tilmelding til Knud Martin.

Næste møde onsdag den 6. oktober 2021

Venlig hilsen Jan Bardino


