
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 17. november 2021 kl. 18.30 i
Ry Hallerne

 
Gæst: Ole Engedal
Forhåndsafbud fra: Finn, Jens Jørn, Jinli, Jørgen Emil, Mark, Torben D. M., Torben J.

1. Velkomst, sang og spisning.
Nu falmer skoven. Stegt flæsk og persillesovs, Drømmekage og kaffe.

2. Gæsteindlæg ved Ole Engedal
Et frisk pust fra de øvre Lionslag med god dialog. Ideer til hvervning bliver yderligere
fremlagt på næste zonemøde. Invitation er udsendt.

3. Nyt fra præsidenten
● Vi er med i julearrangement for byens børn. Dette forventes afviklet som planlagt, da det

sker uden større forsamling. Det er noget der sker 5.12. og 12.12. med konkurrencer,
musik og æbleskiver m.v. i samarbejde med Ry City. Der er musik fra MekPeg og Anton og
Sara i Torvehallen. Vort bidrag til at være en del af det samlede arrangement er 4.300 kr..
Borgerforeningen har givet 10.000 kr. og Hotellet, Ry City og Rotary er også med.

● Juletræstændingen er aflyst for ikke at risikere smitte ved at samle børn som i
dagligdagen forsøges at holde adskilt

● Tillykke til Ole Jönsson
● Torben Dahl Matzen har desværre valgt at stoppe igen på grund af øget arbejdsbyrde

4. Planlægning af julebanko
● Status og forventninger

Knud Martin gennemgik sponsordelen af julebanko og lidt statistik fra de foregående år
● Arbejdsfordeling før, under og efter bankospillet

Morten gennemgik opgavefordelingen og arbejdsplanen for selve afviklingen af årets
julebanko. Begge vedlagt.

5. Eventuelt
● Hjælp til juletræstænding den 20/11 - Arrangementet er aflyst!!
● Program til juleafslutning med ledsager

Max og Torben står for planlægning og indgåelse af aftaler om forplejning
● Program for nytårskur

Det er ligeledes Max og Torben der står for det praktiske, dvs. lokation, forplejning og
pris. Borgmesteren er bestilt til den 5. januar. Nytårskuren er med ledsager og sammen
med LCH.

Næste møde, juleafslutning, onsdag den 1. 12. 2021

Venlig hilsen


