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

Referat af klubmøde 6. oktober 2021 kl. 18.30 i Ry Hallerne
 

Gæst: Mia Bay
Forhåndsafbud fra: Carsten, Finn, Jens Jørn, Jinli, Jørgen Emil, Mark, Ole Jensen, Torben D.M., Toke
Manglende/for
sent afbud: Max, Torben J.

1. Velkomst, sang og spisning.
Jens Vejmand. Forloren hare med kartofler og brun sovs efterfulgt af isdessert og kaffe

2. Gæsteindlæg
Mia Bay, der skulle have været gæst sidste år som tak for donation til Himmelhop i regi af
Greenways, kunne fortælle at Greenways netop i sidste uge har stoppet den faste ansættelse
af de to projektmagere, som nu i stedet hyres som freelancere. Baggrunden er at Visit
Skanderborg i 2019 blev lagt sammen med Visit Aarhus, og dermed forsvandt det
kommunale tilskud, så der ikke længere er grundlag for den faste ansættelse. Det betyder at
hjælp fra Marianne Purup og Mia til kommende aktiviteter vil koste lønkroner. Til gengæld vil
deres fokus i højere grad være på hele Søhøjlandet på tværs af Silkeborg og Skanderborg
kommuner. Med den drejning i ansættelsen fik vi en levende gennemgang af deres
aktiviteter, primært indenfor emnerne smag, kultur og natur. Mia kom samtidig med en stor
tak til Max, for hans hjælp med aktiviteterne på Himmelbjerget.

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 4.10.
Se referat fra bestyrelsesmødet.
Det blev aftalt at Knud Martin og Ole Jönsson taler med Klaus om maden. Der er ikke kritik
af kvaliteten, men et ønske om lettere/sundere mad: mindre sovs og mere salat!

4. 3 minutter v/Morten
Morten var under eftersøgning af en bog faldet over en lærers samling af skæve/sjove
guldkorn fra børn, hvorfra han gav et morsomt uddrag.

5. Udvalgsarbejde
● Julebanko

Der er er sendt mails til sidste års annoncører, og de første tilsagn er modtaget.
Vi mangler en person til at overtage Jens Kofods job med præsentation af sponsorer og
gevinster på storskærm i hallen!
Kim lukker op for online-køb af plader og amerikansk lotteri samtidig med første
annoncering den 27/10. Beslutningen om de tre “pakker” vi besluttede på
bestyrelsesmødet, blev diskuteret.
Af hensyn til bemandingsplanen for julebanko, skal man senest på mandag
melde fra i vores afmeldeskema, hvis man ikke kan deltage i afviklingen af
julebanko!

● Tørfisk
Godt halvdelen af de 325 billetter er solgt, hvis der bliver udsolgt inden december, må vi
overveje en større hal.

6. Eventuelt
- Hjælpere til LCHs Retro & Antik 22. og 24. oktober

Følgende opgaver har vi lovet at hjælpe med:
- hente 22 borde på depot, også det lille cafebord
- hente diverse fra depot - der vil være en fra LCH til at hjælpe med at finde tingene.
- hente drikkevarer og rund køledisk i SuperBrugsen
Vi har sagt ja til at stille med 5 mand fredag, gerne formiddag og 5 mand søndag kl. 16
for at bringe det lånte tilbage. Lige nu er der tilsagn fra Bent, Ib, Jørn, Karl-Erik og
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Morten fredag, og fra Bent, Jan og Jørn søndag. Der mangler et par stykker til
søndag!!

- Morten har tømt Løven.
Der var 2.700 kr i den og de er sat ind på bankbogen. Da det fremover er gebyrbelagt at
komme af med kontanter i banken, er løven hermed afskaffet til bøder og lotteribetaling.
Karl-Erik genopfriskede i den anledning Løvens oprindelige funktion. Den blev brugt til at
markere dårlig/uheldig/upassende adfærd under møderne, ved at blive placeret foran
den person der havde forbrudt sig mod reglerne om acceptabel opførsel.

Næste møde onsdag den 20. oktober 2021, virksomhedsbesøg på Condair

Hente borde på Depot, vi vil gerne låne alle 22 borde og det lille cafebord

Hente diverse fra Depot - jeg vil være der til at hjælpe med at finde tingene

Hente drikkevarer, rund køledisk, mm. i SuperBrugsen

Søndag den 24.10. lukker messen kl. 16.00 herefter vil vi gerne have ovennævnte tibage på depot
og SuperBrugsen igen

Venlig hilsen


